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RESUMO 

 
Esta dissertação investigou as perspectivas de espiritualidades e os índices de bem-
estar espiritual em estudantes calouros/as e formandos/as das graduações em 
psicologia da FAFIRE e da UFPE, correlacionando-os com os processos de 
formação. Questionamos se e como as espiritualidades são compreendidas por 
estudantes, calouros/as e formandos/as, das graduações em Psicologia da FAFIRE 
e da UFPE, e suas possíveis relações com os índices de bem-estar espiritual e a 
formação destes/as estudantes. Objetivando, de forma geral, analisar e comparar as 
perspectivas de espiritualidades e índices de bem-estar espiritual entre estudantes 
de Psicologia de duas Instituições de Ensino Superior (IES) de Recife - PE à luz da 
Psicologia Integral/transpessoal de Ken Wilber para apontar implicações da temática 
das espiritualidades no processo de formação em psicologia. Baseamo-nos na 
abordagem integral/transpessoal de Ken Wilber além de outros/as autores/as que 
corroboram com a compreensão de ser transdimensional e integral e as 
contribuições destas perspectivas para os processos de formação humana. Sendo 
de caráter misto, utilizamo-nos da Escala de Bem-estar Espiritual (EBE), compondo 
o trecho quantitativo, com 20 itens que se subdividem em duas subescalas – 
afirmações ímpares, Subescala de Bem-estar Religioso (BER) e as afirmações 
pares, Subescala de Bem-estar Existencial (BEE) – e para o trecho qualitativo um 
questionário com três perguntas abertas e entrevistas semiestruturadas. Para a 
análise da parte quantitativa usamos o software Statistica® e para a qualitativa a 
Análise de Conteúdo Temática (ACT). Participaram da pesquisa 202 pessoas 
distribuídas entre os grupos de calouros/as ou formandos/as da FAFIRE e da UFPE. 
Os resultados apontaram, com relação a EBE em uma escala likert de 1 a 6, de 
M=4,63 (DP=1,47) para a EBE, M=4,59 (DP=1,32) para a BEE e M=4,67 (DP=1,63) 
para a BER. Entre os quatro grupos não há diferença significativa entre os índices 
de bem-estar espiritual, segundo o teste Mann-Whitney U. Com relação à primeira 
parte dos questionários e das entrevistas, que tratou das concepções de 
espiritualidades, obtivemos seis categorias de análise: (1) Dimensão Humana, (2) 
Bem-estar Pessoal, (3) Desenvolvimento de si, (4) Resiliência, (5) Vida e (6) 
Relações consigo e com suas crenças. Sendo esta última a que teve maior 
frequência de participantes, 55,18% da amostra. Com relação às espiritualidades na 
formação, os/as calouros/as e formandos/as da FAFIRE afirmam ter tratado da 
temática na graduação e reafirmam a necessidade da mesma. Os/as calouros/as da 
UFPE afirmam a necessidade, embora não a tenham tratado na graduação, 
enquanto que aproximadamente metade do grupo de formandos/as desta IES diz ter 
tratado da temática e também afirmam ser importante sua discussão. Esta 
investigação aponta que tratar e/ou discutir as espiritualidades no processo de 
formação não é suficiente para que haja formação humana. Não é suficiente para 
uma efetiva realização de uma formação humana integral o conhecimento das 
espiritualidades. Faz-se necessário operacionalizar nos processos de formação a 
experimentação da educação de forma integral, considerando um ser transpessoal, 
com todos os seus atores e suas atrizes. 
 
Palavras-chave: Espiritualidades. Bem-estar Espiritual. Formação em Psicologia. 
Abordagem Integral/Transpessoal. 



 
 

ABSTRACT 

This dissertation investigated the perspectives of spiritualities and spiritual well-being 

indexes in intrants and graduates students of degrees in psychology, FAFIRE and 

UFPE, correlating them with the formation process. We inquire if and how the 

spiritualities understood for intrant and graduates students of the formation in 

Psychology, FAFIRE and UFPE, and its relation with the spiritual well-being indexes 

and the formation of these students? Objectifying, in general, to analyze and 

compare the perspectives of spiritualities and spiritual well-being between students of 

Psychology of two Institutions of Higher Education (IHE, in Portuguese, Instituição de 

Ensino Superior, IES) from Recife – PE grounded in Integral/Transpersonal 

Psychology of Ken Wilber to point implications of the theme of spiritualities in the 

formation process in Psychology. We grounded in the Integral/Transpersonal 

Psychology of Ken Wilber besides others theoretical contributions that corroborate 

with the understanding of the transdimensional and integral being and the 

contributions of these perspectives to the human formations process. This research 

has mixed character, to the quantitative part, we used the Spiritual Well-being Scale 

(SWBS), with 20 items that are subdivided in two subscales – odd statements, 

Subscale of Well-being Religious and the pairs statements, Subscale of Well-being 

Existential – and to the qualitative, we used a questionnaire with three questions and 

semi structured interview. For analysis of quantitative part, we used the software 

Statistica® and for qualitative part Thematic Content Analysis (TCA, in Portuguese, 

Análise de Conteúdo Temática, ACT). Participated in the survey 202 students, 

between intrants and graduates of FAFIRE and UFPE. The results point mean, 

concerning to SWBS, in likert scale from 1 to 6, of M=4,63 (SD=1,47) to SWBS, 

M=4,59 (SD=1,32) to Subscale of Well-being Existential and M=4,67 (SD=1,63) to 

Subscale of Well-being Religious. Between these four groups investigated there isn’t 

significative difference of the theirs spiritual well-being indexes, according the Mann-

Whitney U Test. Concerning to the first part of the questionnaire and the interviews, 

that treated of the conceptions of spiritualities, we got six analysis categories: (1) 

Human Dimension, (2) Personal Well-being, (3) Development yourself, (4) 

Resilience, (5) Life, (6) Relations with you and your beliefs. The last one has the 

bigger frequency, 55,18%. Concerning to spirituality in the formation, the intrants and 

graduates of the FAFIRE, say that treated about in the formation and reaffirm the 

need of this. The intrants of UFPE say about the need of this, but they did not treat of 

spiritualities in the formation, although approximately half of the group the graduates 

of UFPE say that treated about this. This investigation points that treat spiritualities in 

formations process is not sufficient to there is a human formation. For integral human 

formation to know spiritualities, is necessary operationalize in formation process the 

experimentation of education in integral form with all the involved actors. 

Key-words: Spiritualities. Spiritual well-being. Psychology formation. 

Integral/Traspersonal approach.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto disserta sobre o processo formativo de estudantes de Psicologia da 

Cidade do Recife – PE, mais especificamente em duas Instituições de Ensino 

Superior (IES), no que tange às questões das suas perspectivas de espiritualidades, 

índices de bem-estar espiritual e seus processos de formação. Tendo como principal 

embasamento teórico a perspectiva integral/transpessoal proposta por Ken Wilber, 

utilizando-nos em paralelo das ideias de outros autores e outras autoras que tratam 

desta temática e suas relações com o campo educacional (RÖHR, 2010; 

CARVALHEIRO, 2010; GANDELMAN, 2013; LIMA, 2014; SILVA, 2015; FERREIRA, 

SILVA, SILVA, 2016).  

Optamos pelo termo espiritualidades para marcar a multiplicidade de 

conceitos e usos do mesmo (WILBER, 2000; 2006; CARVALHEIRO, 2010; SILVA, 

2016), além de que não tomamos as espiritualidades como sinônimo direto ou 

anúncio de qualquer ideia ou preceito religioso tradicional ou não. Elas são 

compreendidas como experiências que podem incluir às religiões e/ou às 

religiosidades, mas são mais amplas, podendo também serem possibilidades 

integradoras entre transcendência e imanência, ou como a própria vida, 

proporcionando uma relação dialógica e não dual entre elas, a partir de processos 

holárquicos (WILBER, 2000), que segundo Ferreira (2010), refere-se ao movimento 

holístico de inclusão de totalidades dentro de totalidades cada vez mais complexas e 

abrangentes presentes nas dimensões do humano e em tudo o mais que possa 

existir.  

Dentro deste contexto, faz-se necessário algumas distinções entre as 

espiritualidades e as religiões e/ou religiosidades. A espiritualidade não é religião, 

nem está necessariamente atrelada a ela. A religião torna-se instrumento para 

possível acesso às espiritualidades. O que não significa dizer que em tendo religião 

existirão espiritualidades ou em se tendo espiritualidades haverá religião. A 

experiência de cada um/a dirá se há relação entre as duas e qual seria no caso da 

existência. Por outro lado, não propomos uma cisão extrema entre religiões e 

espiritualidades, mas um diálogo entre esses significantes com um destaque sobre 

como as religiões e/ou religiosidades podem implicar no acesso às perspectivas de 

transformação (ANDERSON; BRAUD, 2011), desde que vividas com autenticidade, 
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haja vista assim compreendermos como uma forma de espiritualidades. Assim, a 

religião pode surgir como:  

[...] campo das indagações últimas pelo sentido, que estão 
implicitamente presentes em todas as demais inquietudes e 
movimentos humanos. A ligação com algo superior influi no equilíbrio 
total do ser humano, em suas escolhas, em seu estilo de vida. 
(AMATUZZI, 2001, p. 25) 

Entendemos às espiritualidades1 como um dos fenômenos centrais que 

propiciam formação humana, caracterizando-se como processo transformativo 

conforme indicam Anderson e Braud (2011). Haja vista, a necessidade de 

consciência e experimentação consciente necessária para que o processo de 

transformação aconteça. Associado à compreensão das espiritualidades, o bem-

estar espiritual, pode ser entendido como sensação que é experimentada quando se 

encontra um propósito que justifique nosso comprometimento com algo na vida e 

isso envolve significado último para nós2 (ELLISON, 1983). Ainda nesse mesmo 

texto, encontramos que 

Essa sensação é uma síntese de saúde, um sentimento de 
completude e de satisfação com a vida, de paz consigo mesmo e 
com o mundo, de unidade com o cosmos, de proximidade com algo 
que se considere como absoluto ou com a natureza. (BLOMFIELD 
apud MARQUES, SARRIERA, DELL’AGLIO, 2011, p. 180) 

 

O bem-estar espiritual pode contribui para a compreensão das 

espiritualidades e para sua experimentação, uma vez que aborda questões relativas 

à vida e unidade com tudo que existe. A nossa investigação, como dito, toma como 

objetos de pesquisa as espiritualidades e o bem-estar espiritual3  (PALOUTZIAN, R. 

F.; ELLISON, C.W, 1982) de estudantes que iniciam e concluem o processo de 

formação nas graduações em Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e na Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) para perceber que relações 

se estabelecem entre as compreensões de espiritualidades, o bem-estar espiritual e 

a formação. Entendendo, e partindo, do princípio de que a experiência da graduação 

deva contribuir para a formação humana integral de estudantes e não apenas uma 

                                            

1 No modelo de Wilber (2000; 2006; 2007) a espiritualidade seria o Espirito, base não dual 
que sustenta todas as dimensões, inclusive o espirito, minúsculo, ou ainda dimensão espiritual como 
descreve Ferdinand Röhr (2010;2011). 

2 Tradução de MARQUES; SARRIERA; DELL’AGLIO (2009, p. 180) 

3 Tradução de MARQUES; SARRIERA; DELL’AGLIO (2009, p. 179) 
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formação técnica e científica, que vise exclusivamente execução de tarefas 

profissionais. Intentamos compreender as espiritualidades destes grupos e defender 

a inclusão desta temática no processo formativo, porque: 

[...] diferentemente das concepções a respeito dos fins da educação, 
como a tarefa prática de preparar os indivíduos para a vida social, a 
educação dentro de uma perspectiva integral busca ampliar e 
resgatar os fundamentos da razão educativa, a saber: a 
humanização. Isto implica a abertura e o desdobramento de forma o 
mais ampla possível de todas as dimensões, níveis e quadrantes do 
ser. Isso implica novos desafios para a educação e para a escola, 
pois conforme apontamos o caminho da formação não apresenta 
linearidade, ele não é reto. (FERREIRA, 2010, p. 156) 

Ferreira (2010), lembra-nos a necessidade da sofisticação dos processos de 

formação, embora referindo-se ao termo escola, ampliamos a perspectiva e 

compreendemos que formar humanamente ocorre em qualquer espaço e de 

maneira não linear, mas com uma intencionalidade. Silva (2015, p.37) argumenta, 

nesse sentido, que  

[...] a necessidade pelo preceito da espiritualidade encontra-se no 
fato de que sem ele a educação permanecerá atrelada a um 
processo mais profissionalizante-normalizador do que um dispositivo 
formativo-humano.  

O que os antigos gregos já anunciavam e experimentavam acerca das 

vivências espirituais retoma às bancas e mesas das academias, por entre e dentro 

de diversas perspectivas, destacamos aqui a do ser integral. Em um dos dizeres de 

Ken Wilber (2001a, 2002, 2006), o ser integral está em uma visão interdependente 

das quatro áreas do Kosmos: as áreas do (1) subjetivo e (4) cultural com 

características de serem fenomenológicas-hermenêuticas e abordarem a 

consciência, formando o bloco do interior; e as áreas (2) comportamental e (3) 

social, marcando o exterior, e tornando-se reconhecidas por serem monológicas, 

empíricas, positivistas e formais. Ken Wilber propõe que os fenômenos que 

vivenciemos sejam interpretados por um Pluralismo Metodológico Integral (PMI) para 

que a compreensão da experiência seja cada vez mais ampla e integral. 

Wilber (2000) empreende sua pesquisa sobre os níveis de desenvolvimento 

da consciência, considerando a constelação teórica pré-moderna, moderna e pós-

moderna. Seu propósito consiste em formular uma teoria integral capaz não só de 

reconstruir as etapas da evolução consciencial (daí uma perspectiva 

desenvolvimentista), mas também coordená-las com os âmbitos da cultura, 
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organização social, política e tecnológica (que também se desenvolvem). Resulta, 

deste contexto, sua teoria dos quatro quadrantes e dos níveis de desenvolvimento 

em cada um desses.  

Apresentando holarquia (WILBER, 2000) como estrutura de organização do 

que existe e também do humano, um exercício talvez facilite a compreensão desta 

ideia. Sinta-se presente em seu corpo, este/a é você, o que diferencia você dos 

outros, o que é você e o que é o/a outro/a, o que você pensa ser você é você de fato 

ou projeção de outros/as em você, tente responder a seguinte questão: que é você?, 

qual a verdadeira diferença entre tudo que existe ou quais as verdadeiras 

semelhanças? O modelo de um ser que não seria apenas corpo e mente segundo 

uma ideia cartesiana e dual, torna-se apenas parte do que o ser também o é. 

Segundo a perspectiva integral/transpessoal é quase indizível o que viria a ser o 

humano nos padrões linguísticos atuais, mas passível de investigação.  

A proposta de repensar os processos de formação em sentidos menos 

convencionais com relação aos que hoje temos em academias, escolas, instituições 

de ensino de maneira geral, apontada por Ferreira (2010), Anderson e Braud (2011), 

Silva (2015) é uma das posições que norteiam esta dissertação. No contexto das 

formações em Psicologia em duas IES de Pernambuco, a saber FAFIRE e UFPE, 

problematizando e discutindo a inclusão das espiritualidades no caminho formativo 

desses e dessas estudantes, aproximando-se de vivências de caminhos trans-

formativos. 

 

1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Fazem-se notáveis as consequências da subtração das ideias de 

espiritualidades nos processos de formação. Quais as implicações da ausência da 

temática das espiritualidades na formação em psicologia? Há efetivamente uma 

educação para um ser que é também espiritual? Forma-se integralmente? Formam-

se profissionais que terão uma visão de bem-estar humano e integral? Silva (2015) 

alerta-nos para uma atual educação que visa apenas um modelo profissionalizante-

normalizador ao invés do formativo-humanizador. Atentamos para estes entraves na 

formação em psicologia. 
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Em uma pesquisa quantitativa, um dos desdobramentos de sua dissertação, 

Carla Carvalheiro (2010) investiga espiritualidades e bem-estar espiritual na 

formação em psicologia com 1024 estudantes de 25 graduações no Rio Grande do 

Sul. Sendo seus instrumentos, a Escala de Bem-estar Espiritual (EBE), um 

questionário sobre valores e aspectos espirituais e religiosos e a Dimensão 

espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais (SRPB) do WHOQOL-100 (1994), 

observou que entre o ingresso e a saída destes e destas estudantes na graduação 

em psicologia há um significativo declínio no nível de Bem-estar Existencial e 

Religioso destes/as estudantes. O que apresenta consequente queda no nível de 

Bem-Estar Espiritual do grupo pesquisado. Com o cruzamentos dos dados obtidos 

através desses três instrumentos além do questionário sóciodemográfico, ela 

defende que: 

A análise final do Bem-Estar Espiritual (EBE), determinado pela 
integração de BER e de BEE, revela que a espiritualidade dos 
formandos de Psicologia, [...] sofre prejuízos tanto no que diz 
respeito ao cerceamento, e consequente embotamento da 
religiosidade (enquanto aspecto humano), como no alcance do 
sentido existencial para vida destes estudantes. (CARVALHEIRO, 
2010, p. 60)  

O que faz com que esse declínio aconteça? Isto também acontece no 

território do nordeste brasileiro? O processo de formação estaria diretamente 

implicado com essas constatações? Em uma outra pesquisa, Terezinha Galdeman 

(2013) pesquisa as temáticas da espiritualidade e da religiosidade com dois 

formandos de psicologia. A pesquisadora problematiza de forma profunda e 

detalhada sobre as questões da espiritualidade e religiosidade e aponta como uma 

de suas conclusões que os/as estudantes:  

[..] entendem que há uma necessidade da aprendizagem do manejo 
das questões religiosas e espirituais como uma forma de ter mais 
instrumentos e ferramentas para lidar com essas questões em sua 
prática clínica, possibilitando assim um olhar para o outro de forma 
mais integrada. (GALDEMAN, 2013, p. 68)   

Outras pesquisas (PERES; SIMÃO; NASELLO, 2007; LUCHETTI et al, 2010; 

VIEIRA, 2013; GUIMARÃES, 2014) já apontam a necessidade de mudança no 

processo de formação acadêmica não só em psicologia. A mudança que 

vivenciamos diariamente, e consequentemente por épocas, na produção do 

conhecimento e na prática deste nos faz (re)pensar antigos modelos científicos para 

propormos outros. Em vista disto, o nosso modo de pensar vem aos poucos 
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apresentando consideráveis transformações. A apreciação dos modelos das 

ciências orientais no que diz respeito às questões espirituais conquista espaço nas 

discussões e nos pensamentos mais rígidos que habitam o lado ocidental do 

planeta. É preciso também lembrar que não se faz necessária a exclusão das 

perspectivas anteriores, elas explicam e problematizam diversas questões, falamos 

aqui do constante avanço e associação das novas ideias. Destacando também a 

importância da inclusão dos tantos conhecimentos e o fundamental diálogo entre 

eles. 

Lembrando da proposta de formação do/a pesquisador/a trazida por Anderson 

e Braud (2011), apresentamos a inquietação motivadora para esta pesquisa. Deu-se 

com o ingresso (2008.1), permanência e conclusão (2013.1) da graduação em 

Psicologia na UFPE. Graduação esta que não sofria mudanças em sua grade 

curricular a mais de quarenta anos (perfil de código 6612). A reforma curricular 

aconteceu efetivamente no ano de 2012, ano em que eu já havia concluído as 

disciplinas teóricas, não tendo experienciado o novo (perfil de código 6613) que 

entraria em vigência no ano de 2013. Para além do acesso às teorias que conheci 

na graduação estudei e vivenciei um dos traços da Psicologia Transpessoal no 

Estágio Curricular Obrigatório e na Monografia desta mesma graduação, o que me 

fez e faz pensar diferentes formas de perceber o humano e (re)elaborar conceitos 

que pareciam intocáveis segundo as perspectivas psicológicas mais tradicionais. 

Associando à essas experiências minha inclinação às atividades na Doutrina 

Espírita, me faço pouco crente na proposta acadêmica em tratar de uma psicologia 

do humano que é apenas físico, mental, emocional, social, histórico e cultural e, 

quando muito, discutir a relação entre esses aspectos para o bem-estar humano.  

Esta dissertação, para além de seus motivos acadêmicos e sociais, tem 

contribuições teóricas e empíricas com a perspectiva das espiritualidades no campo 

da educação. Assim sendo, aproveito para justificar a primeira pessoa no texto 

(plural, porque raramente se escreve só), já que se tratam de movimentos pessoais, 

referindo devidamente os autores e autoras que nos embasam. 

A ideia do ser do inconsciente, proposta inicialmente por Freud, ou do 

consciente, proposto pelas escolas humanistas, responde(ra)m aos processos 

vivenciados na esfera do humano, mas quase que desconsideram a espiritualidade 

que esse humano também é. Nos dizeres de Figueredo e Santi (1997), a noção de 
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subjetividade privada que temos nos dias de hoje datam de aproximadamente 

trezentos anos, na passagem do Renascimento para a Idade Moderna. A noção de 

homem e mulher que tomamos como norteadora deste trabalho é de ser integral, 

considerando suas variadas dimensões, com destaque à sua espiritualidade 

(WILBER, 2006). O termo integral também é comumente usado em outras teorias 

que propõem uma análise de fenômenos a partir de variadas perspectivas, 

integrando-as. Integral aqui inclui o espiritual e todas as outras dimensões do ser, 

articulando-as e integrando-as. 

Apresentado qual o nosso ponto de partida e sabendo serem os modelos 

multidimensionais ou transdimensionais um desafio para o mundo das ciências, 

nossa problemática delineou-se nessas reflexões: Se e como as espiritualidades são 

compreendidas por estudantes, calouros/as e formandos/as das graduações em 

Psicologia da FAFIRE e da UFPE, e suas possíveis relações com seus índices de 

bem-estar espiritual e o processo de formação? Baseando-nos nesta pergunta 

propusemos os seguintes objetivos para a nossa pesquisa: 

 

1.2 OBJETIVAMENTE 

 

1.2.1 DE FORMA GERAL 

 

 Analisar e comparar as perspectivas de espiritualidades e índices de 

bem-estar espiritual entre estudantes de Psicologia de duas Instituições de Ensino 

Superior (IES) de Recife - PE à luz da Psicologia Integral/transpessoal de Ken 

Wilber para apontar implicações da temática das espiritualidades no processo de 

formação; 

 

1.2.2 ESPECIFICAMENTE 

 

 Analisar as perspectivas de espiritualidades de estudantes calouros/as 

e formandos/as dos cursos de graduação em Psicologia de duas IES da Cidade do 

Recife, a saber FAFIRE e UFPE, a partir da abordagem Integral/transpessoal de Ken 
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Wilber indicando se e como essa temática vem sendo abordada no processo 

formativo destes/as estudantes; 

 Comparar as perspectivas de espiritualidades levantadas e os índices 

de bem-estar espiritual entre os grupos de estudantes e intra e inter IES anunciando 

as possíveis implicações no processo formativo à luz da abordagem 

Integral/transpessoal de Ken Wilber; 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

Academicamente, justificamos essa investigação por alguns pontos: o 

crescente interesse pela temática da espiritualidade no campo científico como um 

todo, destacando o estudo desta temática com diferentes nomenclaturas (dimensão 

espiritual, espiritualidade, ser espiritual) nos campos das ciências humanas e 

humanidades (WILBER, 2000; ANGERAMI-CAMON, 2003, 2004; DANTAS, 2004; 

AMATUZZI, 2005; CARVALHEIRO, 2010; RÖHR, 2010; ANDERSON, BRAUD, 

2011; LIMA, 2014; FERREIRA; SILVA; SILVA, 2015; SILVA, 2015) e nas ciências da 

saúde (KOENIG et al, 1997; EHMAN et al, 1999; ANANDARAJAH; HIGHT, 2001; 

MOREIRA-ALMEIDA, 2006; WILBER, 2006; BERTACHINI, PESSINI, 2010; 

LUCCHETTI et al, 2010; TOSTES; PINTO; MOREIRA-ALMEIDA, 2013) com maior 

evidência e, embora mais timidamente mas existente, nas ciências exatas (FREIRE, 

2008; NOGUEIRA, 2010; RODOVALHO, 2013).  

Nas ciências humanas, as discussões retomam as questões de 

espiritualidades tratadas e vivenciadas nas civilizações mais antigas ressignificando-

as para questões do cotidiano dos dias atuais. Nas ciências da saúde, os artigos e 

pesquisas publicadas argumentam em torno da influência da 

religiões/religiosidades/espiritualidades/experiências espirituais e o binômio 

saúde/doença. As questões tratadas são diversas e corroboram para uma positiva, 

além de necessária, relação entre esses campos – ciências e espiritualidades. 

No campo da educação existem possibilidade para (re)elaborar formas de 

processo de ensino e processos de aprendizagem em alguns dos espaços 

acadêmicos. O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE é um desses 

espaços que vem apresentando discussões significativas sobre o formar-se na 
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interface com as espiritualidades em uma de suas linhas de pesquisa. No que diz 

respeito a esse núcleo de pesquisa, no qual essa dissertação está locada, uma 

efervescência de (novas) ideias no diálogo entre Educação e Espiritualidade. 

Ilustrativamente, trazemos a figura abaixo para delimitar o campo em que estamos 

inseridos. 

 

 

Figura 1: Espiritualidades e bem-estar espiritual e Campos de conhecimentos e pesquisas 

 

Fonte: A autora 

 

Segundo Paiva (2013, p. 34 e 35): 

A propagação do termo e do conceito no campo da saúde, que é o 
campo de eleição de sua utilização chegou a ponto de o Manual 
diagnóstico e estatístico das desordens mentais (DSM), da edição de 
1994, aceitar a existência de problemas religiosos ou espirituais. A 
American Psychologist de janeiro de 2003 é dedicada à 
espiritualidade, religião e saúde; o número 6 de Journal of 
Personality de 1999, todo dedicado à personalidade e à religião, 
discute se a espiritualidade não seria do sexto “big factor” da 
personalidade (PIEDMONT, 1999), e Pargament (1999) alude à 
sugestão surgida na Divisão 36 da APA, de transformar sua 
denominação “psicologia da religião” para “psicologia da religião e da 
espiritualidade”.  
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Este recorte elucida o reconhecimento das espiritualidades uma vez que 

documentos e meios de comunicação importantes na saúde apresentam-nos 

resoluções que incluem as temáticas nos processos de vida e de formação dos 

seres humanos. Com o espaço para a temática em diversos campos, seja 

acadêmico, cientifico, informacional e outros, faz-se necessário um maior 

envolvimento em pesquisas e estudos diversos. 

Ainda no campo das ciências humanas, estendemos a problematização para 

o processo de formação de profissionais de psicologia que experimentam suas 

graduações sem terem acesso aos conhecimentos produzidos sobre as 

espiritualidades e consequentemente subtraem tais saberes de suas experiências 

profissionais quando os acessam por outros meios. Questionamo-nos, em sendo a 

ciência psicológica campo atenção aos fenômenos da experiência humana, tem se 

preocupado em formar profissionais que acolhem seres humanos incluindo em seus 

atendimentos também a questão das espiritualidades?  

Tratando-se da especificidade da temática no campo da formação em 

Psicologia, essa não é a primeira pesquisa no tema, outros investigadores e outras 

investigadoras no território brasileiro e fora do Brasil debruçam suas pesquisas 

sobre a temática, como por exemplo, Carvalheiro (2010), Amatuzzi (2005), 

Angeremi-Camon (2004). Em São Paulo, mais especificamente sob a coordenação 

do Conselho Regional de Psicologia da Sexta Região (CRP 06), ocorrem seminários 

que discutem a interface “Psicologia e Senso religioso”, além de temas afins, 

incluindo espiritualidades. Houveram, com registros em livros cinco seminários deste 

cunho deste 1997, último que tivemos acesso aconteceu em 2004.  O CRP 06 

recentemente (27/11/2015) organizou, sob a coordenação do Conselheiro Luiz 

Eduardo Berni, “Seminários Estaduais Psicologia, Laicidade e as Relações com a 

Religião e a Espiritualidade.” O que aponta intenso movimento de produções de 

conhecimento voltado para as espiritualidades. O Sistema de Conselhos de 

Psicologia para questão da psicologia, religião e espiritualidade posiciona-se nos 

seguintes termos no que diz respeito a laicidade do Estado e a espiritualidade: 

II. A laicidade do Estado deve ser entendida como princípio pétreo, 
jamais pode ser colocada em questão, pois é sob essa base, segura 
e inquestionável, que se assenta a igualdade de direitos aos diversos 
segmentos da população brasileira, cuja extraordinária diversidade 
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cultural e religiosa, uma das maiores do planeta, constitui um 
formidável potencial para resolução de inúmeros problemas da 
sociedade contemporânea. 
IV. Afirmar que o Estado é laico não implica alegar que o povo deva 
ser desprovido de espiritualidade e da prática religiosa. No Brasil, 
como se sabe, o povo experimenta forte sentimento de religiosidade, 
expresso por meio de múltiplas formas de adesão religiosa, dadas as 
suas raízes indígenas, europeias e africanas, a cujas determinações 
culturais e religiosas se associaram outras, advindas do continente 
asiático. São exatamente os princípios constitucionalmente 
assegurados que permitiram a ampliação das denominações 
religiosas, hoje presentes na cultura nacional, e também concederam 
aos cidadãos brasileiros o direito de declararem-se não adeptos de 
qualquer religião. Afirma-se, portanto, e, antes de tudo, o "direito à 
liberdade de consciência e de crença". (CRP SP, 2014) 

Nos parágrafos dois e quatro, deste texto do CRP SP sobre o posicionamento 

do sistema de conselhos, fica evidente a necessidade de um trabalho de 

intervenção, e de consequente formação, que atente para questões da religiosidade 

e espiritualidade. Haja vista que nosso país apresenta fortes características 

religiosas advindas de diferentes raízes, o que caracteriza também a necessidade 

do Estado organizar-se de forma laica. O CRP SP ainda refere-se ao “[...] direito à 

liberdade de consciência e de crença” da Constituição (de 1988) em vigência no 

país, justificando seu posicionamento.  

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) no seu XXXIV Congresso 

Brasileiro de Psiquiatria em setembro de 2016 por meio do I Encontro Global de 

Espiritualidade e Saúde Mental, terá como um de seus temas destaque “a inter-

relação da psiquiatria e da espiritualidade” e uma nota de divulgação do encontro diz 

que “[...] a espiritualidade no consultório psiquiátrico é um dos fatores que contribui 

para o sucesso do tratamento médico dos pacientes.”4 Ainda sobre a Associação 

Brasileira de Psiquiatria, em uma publicação recente (15 de dezembro de 2015) em 

uma das páginas da associação5 numa rede social, declara que:  

Considerar a dimensão espiritual na abordagem terapêutica dos 
pacientes com transtornos mentais contribui para um conhecimento 
mais profundo do seu perfil individual, social e psicológico e norteia o 
seu tratamento de forma mais adequada. (ABP, 2015) 

                                            

4 XXXIV Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Disponível em: 
http://www.cbpabp.org.br/hotsite/inscricao-xxxiv-cbp/. 

5  XXXIV Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Disponível em: 
http://www.cbpabp.org.br/hotsite/inscricao-xxxiv-cbp/. 
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Ficando evidente que a crescente necessidade de estudos e pesquisas na 

área corrobora com a necessidade de vivenciar as espiritualidades nas práticas 

enquanto pessoas em sua integralidade, considerando cada vez mais o papel das 

espiritualidades. 

No Nordeste, também existem significativos pontos de produção científica e 

prática no campo. Em Pernambuco, na UFPE, locado no Centro de Educação, o 

Núcleo de Educação e Espiritualidade; no Centro de Ciências da Saúde, no 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, há a linha de pesquisa em Educação 

em Saúde que trata de questões da espiritualidade; na Faculdade Pernambucana de 

Saúde com grupos de pesquisa em Saúde e Espiritualidade; na Universidade 

Católica do Recife, também com pesquisas em Ciências da Religião. No Rio Grande 

do Norte, na UFRN, com as pesquisa em Psicologia Transpessoal. Na Paraíba com 

o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. E tantos outros.  

Com esse pequeno apanhado queremos dizer que há espaço para as 

discussões das espiritualidades em variados campos acadêmicos. Afora os espaço 

extra acadêmicos que possibilitam vivências inúmeras sobre o tema, a saber clínicas 

de atendimento público ou particular com profissionais que experimentam 

espiritualidades em diferentes tipos de práticas regulamentadas. Em paralelo, faz-se 

necessário intenso desdobramento de pesquisas para contribuir com a prática 

realizada por profissionais, fomentar mais pesquisas e descobertas e embasar as 

práticas que acontecem nos espaços de forma gera. Contribuindo invariavelmente 

para o processo de formação de estudantes, o que nesta dissertação toma cena 

amplamente. Uma de nossas justificativas incorpora-se justo na contribuição teórico-

prática da experiência/vivência/estudo/pesquisa das espiritualidades nos processo 

de formação de profissionais de psicologia nas IES pernambucanas.  

O que tem consequências diretas em uma justificativa social à medida que 

propomos uma ideia de formação para psicólogos e psicólogas que terão acesso a 

visões mais amplas do humano dentro de seu processo de formação. E em 

experimentando a clínica com uma visão multidimensional de ser que inclui 

espiritualidades, o acompanhamento daquele/daquela que chega em busca de 

atendimento e/ou acolhimento psicológico apresentará princípios voltados para 

questões que irão além do modelo biopsicossociocultural.  
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Ao passo que, a formação técnica em psicologia, segundo essa visão, 

delineia-se em termos de formação humana. A técnica passa a ser parte do 

processo e não fim. Deslocando a perspectiva de formação para uma transfusão de 

conhecimentos técnicos científicos para uma elaboração de um modelo formativo-

humano (SILVA, 2015). Não só aqueles e aquelas que procurarão a clínica 

experimentarão as perspectivas do ser também espiritual, mas o próprio psicólogo, a 

própria psicóloga, estarão em consonância com a vivência que proporão na clínica.   

Corroborando com a ideia de que se faz necessário incluir um discussão de 

cunho multidimensional do ser na academia para dar conta dos processos de 

subjetivação que vivemos nos dias atuais, Amatuzzi (2005, p. 10), diz assim ao 

concluir a apresentação do livro Psicologia e Espiritualidade:  

Esperamos que este livro possa efetivamente trazer uma 
contribuição para o atual diálogo que se desenvolve entre nós sobre 
a espiritualidade e a religião no âmbito das ciências humanas, em 
particular da psicologia.  

No Rio Grande do Sul, Terezinha Galdeman (2013) pesquisa sobre as 

religiosidades, espiritualidades e formação em psicologia com dois estudantes 

concluintes de uma graduação em psicologia. Ela apresenta os resultados na 

dissertação: “A religiosidade e a espiritualidade dos alunos no curso de formação de 

psicólogo”. Ela fez entrevistas em profundidade com esses dois participantes e 

apresenta uma conclusão que corrobora com o trabalho de Carvalheiro (2010), 

donde se conclui que é necessário implementar estudos voltados para essas 

temáticas no processo de formação em psicologia nas entrevistas aprofundadas que 

ela fez com esses dois estudantes, os mesmos defende a necessidade dessa 

discussão que tomaram ciência efetiva no período de estágio, onde foram 

procurados pessoas que apresentavam “questões espirituais” na clínica. 

Também no Rio Grande do Sul, Cavalheiro (2010), orientada pela Professora 

Doutora Denise Falcke, estudou a espiritualidade na graduação em Psicologia no 

Rio Grande do Sul, o que gerou a publicação de sua dissertação intitulada 

Espiritualidade na Clínica Psicológica: um olhar sobre a formação acadêmica no Rio 

Grande do Sul. Neste trabalho as autoras avaliam, segundo escalas 

preestabelecidas de bem-estar espiritual, como os e as estudantes da graduação em 

Psicologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos entram e saem do curso e 

concluem que o nível deste bem estar decai consideravelmente após a vivência da 
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graduação. O que nos faz pensar se e como estamos sendo formados/as e se há 

acesso durante a formação as dimensões mais sutis do que entendemos como 

humano a ponto de ser apresentado significativa queda de bem-estar. 

O bem-estar espiritual aparece como outra categoria a somar nas análises 

sobre que tipo de influências o processo de formação em psicologia tem 

proporcionado à formação humana desses e dessas profissionais. Avaliado como 

categoria válida em alguns trabalhos realizados (COSTA et al., 2008; PEDRÃO, 

BERESIN, 2010), o bem-estar espiritual daria conta de compreender como se dá a 

relação da pessoa com os, seus sentidos de vida, de existir, de relação com algo 

além e que consequências há nisso.  

Embora não necessariamente, a medição pode acontecer através de escalas 

validadas como a de Paloutzian e Ellison (1982) e apresentar uma indicação de 

índice para essa bem-estar. A escala é um instrumento limitado como qualquer 

outro, mas associada a outros mecanismos no processo de investigação pode trazer 

contribuições para as produções científicas.  

Assim, a prática da psicologia que já é vivenciada a pouco mais de cinquenta 

anos de forma regulamentada no Brasil elabora mudanças no processo formativo de 

novos e novas profissionais são de fundamental importância. A complexificação 

deste processo abrange hoje uma perspectiva onde o ser não é mais uma dualidade 

de mente e corpo, entendendo o humano multidimensionalmente e em constante 

processo de trans-formação. O movimento já é vivenciado por outras regiões no 

Brasil com pesquisas, congressos, encontros acerca destas temáticas e da 

necessidade de aprofundamento desses estudos.   

Nas linhas que se seguem apresentamos os seguintes itens: nas seções 2, 3 

e 4 apresentamos a fundamentação teórica norteadora; na seção 5, o desenho 

metodológico; na seção 6, os resultados e as discussões; e na seção 7 as 

considerações gerais.  
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2 ESPIRITUALIDADES INTEGRAIS/TRANSPESSOAIS 

 

Esta seção apresenta ideias e reflexões sobre a importância e relações das 

espiritualidades com a vida humana. Destacando pensamentos, pensadores e 

pensadoras que justifiquem a necessidade dos estudos e vivências das 

espiritualidades como condição sine qua non da existência. Não havendo, por sua 

vez, consensos absolutos de conceituação, mas convergências de propostas que 

corroboram em significativas vertentes.  

Em um estudo feito por três mestrandos do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, o termo espiritualidade 

foi definido como sendo: 

[...] a dimensão peculiar de todo ser humano e o impulsiona na busca 
do sagrado, da experiência transcendente na tentativa de dar sentido 
e resposta aos aspectos fundamentais da vida. A espiritualidade não 
é monopólio das religiões ou de algum movimento espiritual. Ela é 
inerente ao ser humano. É a dimensão que eleva a pessoa para além 
de seu universo e a coloca frente as suas questões mais profundas, 
as que brotam da sua interioridade, no anseio de encontrar resposta 
às perguntas existenciais: [...]. (GOMES; FARINA; DAL FORNO, 
2014, p. 109). 

Há encontros e desencontros nas afirmações. Não é destacada por todas as 

pesquisas essa definição, mas em alguns aspectos ela tangencia pontos de ideias 

por vezes divergentes. Epistemologicamente, o vocábulo espiritualidade é formado 

pela palavra espiritual, que diz da ordem do que é provindo do espírito, acrescido do 

conectivo “i” e do sufixo “dade”, que torna a palavra espiritual, inicialmente da classe 

dos adjetivos, um substantivo. Espiritualidades, seria, o nome que tomamos como 

representação ao acesso ao que é de ordem mais sutil para o ser humano, por isso 

plural. Um possível consenso sobre este termo estaria em ser uma característica, 

dimensão, parte, esfera incorporada pelos seres humanos. Assim, as 

espiritualidades seriam constitutivas da experiência humana.  

 Historicamente, as espiritualidades são conceituadas de variadas formas a 

depender do momento (psíquico, social, cultural, espiritual) em que nos 

encontrávamos. Passa por conceitos míticos, mágicos, racionais, naturais, divinos e 

ainda outros, significado à maneira do tempo e da estrutura biopsicossocioespiritual 

que cada organização humana apresentasse e apresente. O que nos leva a 
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compreender que culturalmente as espiritualidades também não são entendidas de 

maneira homogênea, há variâncias que destacam as experiências vividas por cada 

indivíduo e suas organizações. 

As espiritualidades tomam, para cada ser, um significado, que embora 

possamos associá-las em grande categorias, há idiossincrasias nas concepções e 

vivências que apenas as discutindo compreender-se-ia de forma mais ampla 

(WILBER, 2006; GALDEMAN, 2013). Justificando o uso do termo no plural para 

designar essa infinidade de compreensões que perpassam níveis singulares e 

atravessam o indivíduo para atingir níveis mais coletivos e complexos.  

Com certa frequência assistimos, hoje em dia, pessoas se 
declarando espiritualistas. Quando perguntamos o que isso, de fato, 
significa para elas, as respostas costumam ser as mais diversas. As 
mais comuns: a rejeição ao materialismo, seja ele político, 
econômico, filosófico ou ateísmo em geral; a crença numa força 
superior ao homem que confere sentido à vida; e, no mínimo, um 
distanciamento em relação às religiões formais e tradicionais. No 
demais, os conceitos variam das mais rasteiras declarações de 
autoajuda até os mais sinceros esforços de harmonizar-se consigo, 
com a humanidade e com o cosmo. (RÖHR, 2011, p. 54) 

Embora haja divergências na conceituação do termo, existem pontos em que 

a concordância se faz evidente. As espiritualidades são compreendidas como 

condição fundamental e fundante do humano. Em 1988, A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, 

que em nosso texto traduziremos por bem-estar, destacando a diferença da 

experiência religiosa, embora sejam complementares. Em consonância com a 

proposta de multidimensionalidade do bem-estar, seguem-se pensamentos e 

propostas teóricas que defendem a suma importância da temática das 

espiritualidades nas experiências vividas pelas pessoas. 

Há um crescente reconhecimento tanto por clínicos quanto por 
pesquisadores que Religiosidade e Espiritualidade (R/E) se 
relacionam com diversos aspectos ligados à saúde. Nas últimas 
décadas surgiu um robusto e diversificado corpo de evidências 
indicando que R/E estão habitualmente associadas a melhor saúde 
física e mental. Estudos recentes encontraram correlação positiva 
entre R/E e bem-estar psicológico, satisfação com a vida, felicidade, 
afeto positivo e autoestima elevada e menor ideação suicida entre os 
indivíduos mais religiosos. (TOSTES; PINTO; MOREIRA-ALMEIDA,  
2013, p. 20) 

Deslocando o trecho acima para a Educação dizemos que a temática é pilar 

para a execução de um processo formativo substancial e efetivo, que não só visa a 
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formação técnica e científica, mas que empreende os sujeitos em uma educação 

formativa e humana, portanto, transformadora (SILVA, 2015). O que estamos 

querendo destacar é o caráter basilar que as espiritualidades têm para os processos 

de bem-estar, desenvolvimento e do existir humano. Röhr (2011, p. 54) diz que 

compreende a espiritualidade “[...] como parte fundamental e perene da 

humanização do ser humano”.  

É preciso lembrar que para compreender espiritualidades faz-se necessária 

uma visão multidimensional e integral do humano. Na perspectiva de Ken Wilber 

(2000, 2006, 2007) a espiritualidade integral caracteriza-se pela integração de 

processos individuais (internos e externos), sociais, culturais em constante diálogo e 

reelaboração. Associando a níveis (estágios), linhas, estados, tipos e zonas de 

desenvolvimento em um dinamismo complexo que daria conta de uma análise 

através de um Pluralismo Metodológico Integral (PMI).  Wilber (2006) destaca a 

operação de interpretação dos fenômenos humanos através de um mapa integral. 

Ele diz que “[...] uma Abordagem Integral garante que estamos usando um amplo 

escopo de recursos para qualquer situação, com a máxima probabilidade de 

sucesso.” (WILBER, 2006, p. 14) 

Para ampliar o debate das espiritualidades, na tentativa de uma abordagem 

integral, associamos à essa discussão outras dimensões, a saber: as religiões, as 

religiosidades e o bem-estar espiritual. Na sequência encontramos as relações entre 

espiritualidades, religiões e religiosidades, logo após um apanhado da relação 

espiritualidades e bem-estar espiritual. 

 

2.1 RELIGIÕES, RELIGIOSIDADES E ESPIRITUALIDADES 

 

As religiões e as religiosidades assumem significativo sentido na vivência e 

significações das espiritualidades. Embora não sejam sua única condição de 

existência e experimentação. É, por vezes, pelas religiões que o acesso as 

espiritualidades e pode acontecer.  

Embora haja essa proximidade vivencial, cada uma delas, 
religiosidade e espiritualidade, tem sua definição própria, que 
possibilita fazer um estudo sem confundi-las permitindo um diálogo 
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entre os pesquisadores que se interessam pelo assunto. (BARROS, 
2012, p. 4) 

Outros autores e outras autoras esforçaram-se em definir religiões, 

religiosidades e espiritualidades, apontando sempre a relação que pode haver entre 

elas. Com o intuito de aprofundar as discussões das espiritualidades e do bem-estar 

espiritual, faremos essa tarefa similar na tentativa de aproximar as definições e as 

discussões que são foco no texto. A nossa estratégia de argumento é por 

espiritualidades integrais e laicas, que podem utilizar-se das religiões e 

religiosidades, mas não são dependentes delas.  

Denomino espiritualidade o sair de si em direção a um sentido último 
e o sustentar a transcendência ontológica do indivíduo. Considero a 
religiosidade a espiritualidade que ocorre em meio a concepções 
sobre o divino. Chamo de religião o sistema representacional de 
crenças e dogmas consciente, por meio do qual uma pessoa procura 
modelar sua vida e conduta, de maneira espiritual ou de modo 
antiespiritual. (SAFRA, 2005, p. 210) 

 Seguiremos no mesmo caminho de Gilberto Safra, ao passo que entendemos 

que a espiritualidade é o sair de si em direção a um sentido de existir e ser, embora 

saibamos que as significações sejam infinitas, a nossa tentativa será de aproximá-

las para melhor compreensão. Há uma tendência de teorias e práticas que advoga 

por espiritualidades ao invés de religiões ou religiosidades, mas apenas há uma 

troca de nome, sem haver efetivas mudanças na forma de pensar ou operar. Dado 

que religiões, religiosidades e espiritualidades não respondem pelos mesmos 

significados em nossa forma de compreender.  

A psicologia da religião não tem como objeto o desejo de atingir uma 
liberdade interior e de encontrar para a vida um sentido que liberta do 
racionalismo estreito e das concepções tristemente utilitárias. 
(VERGOTE, 2003, p. 98). 

Em complemento a esta constatação, Paiva (2005, p. 42) acrescenta que “[...] 

esse seria, hoje, o objeto de uma psicologia da espiritualidade.” A disposição neste 

texto segue dentro da proposta de ir além de uma estudo das religiões ou 

religiosidades, nossa intenção é alcançar as espiritualidades. 
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2.1.1 RELIGIÕES 

 

 As religiões acompanham o processo de organização da sociedade e de suas 

relações com o extra-humano. Datam, portanto, dos primeiro movimentos das 

humanidades em contato com o que seria sobrenatural. Os estudos sobre essa 

temática começam a se estabelecer desde os pré-socráticos: 

Crenças e convicções religiosas foram deste muito cedo objecto de 
questões racionais. Os primeiros raciocínios – independentes de 
explicações divinas e acompanhados por considerações 
“sociológicas” – sobre a origem do cosmo encontram-se já nos 
filósofos pré-socráticos e sobretudo nas perguntas da filosofia 
naturalista jónica (Dix, 2006: 13). Podemos observar durante o 
Renascimento uma outra vaga de grande interesse não-teológico por 
questões religiosas, nomeadamente em pensadores humanistas tais 
como François Rabelais, Thomas More ou Erasmus de Roterdão, ou 
nos chamados neo-platónicos tais como Georgios Gemistos Plethon, 
Marsilio Ficino ou Giovanni Pico della Mirandola. Todavia, os 
primeiros princípios de um estudo sistemático da religião revelam-se 
na história da filosofia (Kippenberg/Stuckrad, 2003: 24-28), em 
Thomas Hobbes ou em Espinosa, e sobretudo na filosofia iluminista 
do século XVIII. (DIX, 2007, p. 6) 

 O termo religião, talvez não se fizesse presente nas primeiras organizações 

que hoje significamos dessa maneira, no entanto cabe o destaque para a existência 

do fenômeno e de como ele estava diluído na cultura tomando forma essencial. O 

destaque ao tempo de existência das religiões e do estudo das mesmas diz de uma 

prática que, pelo menos, social e culturalmente estão deveras substancializadas na 

formação humana.  

O estudo acadêmico e científico das religiões no Ocidente inicia-se 
em meados do século XIX, inaugurado pelos estudos de antropologia 
e etnologia do filólogo e orientalista alemão Max Müller (Lectures on 
the Science of Language, 1861), conhecido por criar a metodologia 
de religião comparada e por traduzir os Upanishads, textos sagrados 
da cultura hindu. Outro pesquisador contemporâneo foi o antropólogo 
britânico Edward  Burnett Tylor, responsável por cunhar a teoria 
animista e por aplicar princípios do evolucionismo de Darwin ao 
estudo das culturas e das religiões. (BELLOTTI, 2011, p. 15 e 16) 

Encontrar uma definição que abarque todos os significados das religiões não 

se faz possível segundo nossa perspectiva. O que podemos evidenciar ou encontrar 

pistas é uma conceituação que abranja aspectos característicos de religiões 

diversas e aproximações que deem conta de não subtrair as experiências por elas 

proporcionadas. 
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A religião, no seu sentido originário, é o elo que liga e religa todas as 
coisas, o consciente com o inconsciente, a mente com o corpo e a 
pessoa com o cosmos. O masculino e o feminino, o humano 
(imanente) com o divino (transcendente). A missão da religião não se 
esgota no espaço sagrado. Seu lugar está no coração da vida. 
Quando ela é bem-sucedida, emerge a experiência de Deus, como 
sendo o sentido último e o fio condutor que perpassa e unifica tudo. 
(BERTACHINI; PESSINI, 2010, p. 316) 

 Nos termos etimológicos mais conhecidos, religião, do latim religare, 

composto pelo prefixo re, que indica repetição, e do termo ligare, que significa unir 

ou atar, resultando na tradução ligar novamente, voltar a ligar, nesse caso o termo 

seria utilizado como o “ato de voltar a unir o humano com o que era considerado 

divino” (DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2015). Mas não há um consenso, uma outra 

interpretação diz que a raiz da palavra vem do latim religio, que significa louvor e 

reverência aos deuses. Uma outra teoria defende que o verbo latino relegere dá 

origem à palavra religião. Relegere quer dizer “reler” ou “revisitar”, associando com o 

ato constante de releitura e interpretação dos textos da bíblia. Na língua portuguesa, 

o termo existe desde o século XIII. 

Atualmente, o conceito de religião é definido como sendo um 
conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade 
considera como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem 
como o conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas 
crenças. (DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2015) 

 Embora haja divergências entre os significados da palavra religião, consensos 

também são apontados e valer-nos-emos muito mais destes do que das 

divergências. 

Todas as religiões são mensagens de salvação que procuram 
responder às questões básicas do ser humano. São perguntas sobre 
os eternos problemas humanos do amor e sofrimento, culpa e 
perdão, vida e morte, origem do mundo e suas leis. [...] Todas 
oferecem caminhos semelhantes de salvação: caminhos nas 
situações de penúria, sofrimento, indicação de caminhos para 
comportar-se de forma correta e responsável nesta vida, a fim de 
alcançar uma felicidade duradoura, constante e eterna, a libertação 
de todo sofrimento, culpa e morte. (BERTACHINI; PESSINI, 2010, p. 
316) 

O que justifica tratarmos da experiência religiosa no contexto das 

espiritualidades e das experiências humanas como processos formativos. Se as 

religiões oferecem de sua maneira uma estratégia de vida ou modos de operar na 

vida, sejam eles quais forem, isso estará intimamente implicado com os 
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posicionamentos que cada indivíduo terá no mundo ao subjetivá-los, é inevitável 

deixar de tratar como processo educativo.    

Bertachini e Pessini (2010, p.316) ainda afirmam que “[...] a religião codifica 

uma experiência de Deus e dá forma de poder religioso, doutrinário, moral e ritual ao 

longo de sua expressão histórica.” Criando na experiência humana o acesso a Deus, 

ao divino significado de maneira infinitamente singular. O termo ‘codifica uma’ usado 

pelos autores trata de transmitir essa idiossincrasia.  

Evidencia-se nas religiões pontos que se convergem, características que, a 

seus termos e maneiras, estão impressos nas formas de organização e 

pensamentos das estruturas religiosas. Destacamos a seguir com o intuito de 

colocar em diálogo com nossas questões de pesquisa com relação as experiências 

das espiritualidades dos formandos e calouros e das formandas e calouras das 

graduações em que fizemos a pesquisa. 

O primeiro ponto destacado por Bertachini e Pessini (2010, p. 317) aponta 

que a convergência se dá com relação ao (1) cuidado com a vida, afirmam os 

autores que todas as religiões defendem a vida, em especial as mais vulneráveis e 

sofridas; (2) comportamento ético fundamental, há um imperativo de conduta no 

mundo que diz que não se deve matar, roubar ou violentar e que deve-se amar pai e 

mãe e ter carinho para com as crianças, dizem ainda os autores que “esses 

imperativos favorecem a uma cultura de veneração, de diálogo, de sinergia, de não-

violência ativa e de paz”; (3) as religiões pregam a justa medida, o caminho da 

sensatez, o equilíbrio entre o legalismo e o libertinismo, o caminho do meio, das 

virtudes, “Mais do que atos são atitudes interiores coerentes com a totalidade da 

pessoa e que impregnam de excelência todos os seus relacionamentos”; (4) a 

centralidade do amor: todas pregam a incondicionalidade do amor, nas palavras de 

Confúcio, de Jesus ou ainda na perspectiva ecológica de Jonas; (5) há figuras éticas 

exemplares sejam vivos, como “mestres santos e santas, justos e justas, heróis e 

heroínas que viveram dimensões radicais da humanidade”; (6) definição de um 

sentido último, trata-se do sentido do todo e do ser humano. “A morte não é a última 

palavra, mas a vida, sua conservação, sua ressureição e sua perpetuidade. Todas 

apresentam um fim bom para a criação e um futuro bem-aventurado para os justos.” 

Para Silva e Siqueira (2009), religião é da ordem do institucional e a 

religiosidade é compreendida na dimensão pessoal. Aqui definiremos religiões como 
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instituições, organizações sociais que podem proporcionar consequências singulares 

em cada indivíduo. Subtraímos daí que as religiões norteiam, nomeiam e qualificam 

as práticas e vivências de espiritualidades. Por vezes favorecem uma redução nas 

experiências, por outras ampliam-nas. A sugestão de que medida será dada a tal 

vivência caberá a cada um e a cada uma. As religiões apresentam possibilidades de 

acesso ao transumano e, em sua maioria, ao divino. Ao passo que são instituições 

que por vezes esse tipo de organização distorce ou turva uma compreensão de 

experiências de forma mais ampla.  

Frankl (1975 apud MARQUES; SARRIERA; DELL’AGLIO, 2009) afirma que 

as crenças religiosas podem ser uma das influências mais potentes na vida, sendo 

que seus efeitos podem incluir uma profunda mudança na experiência subjetiva e no 

comportamento social. Em um artigo, este sobre religião e espiritualidade em 

famílias de crianças com insuficiência renal crônica vemos que 

A espiritualidade e a religião podem fortalecer a família, contribuindo 
para a formação das suas crenças e valores, incentivando 
comportamentos e práticas saudáveis, fornecendo interações sociais, 
promovendo recreação e ajudando no enfrentamento de crises e 
transições da vida. (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009, p. 101) 

Argumentamos por uma espiritualidade não necessariamente religiosa. O que 

implica dizer que ter religião, participar de uma religião não significa ter/viver 

espiritualidades, nem que para viver espiritualidades é preciso ter religião ou 

participar de uma. São eventos independentes que podem acontecer 

simultaneamente ou não.  

Lembramos que a experiência religiosa se dará singularmente e pode 

perpassar por estruturas, sejam sociais, institucionais, históricas, individuais. O que 

emerge, dentro deste contexto é como essa vivência (que para alguns seria a 

religiosidade) é significada enquanto espiritualidades, seja dentro ou fora de uma 

instituição religiosa ou qualquer outra organização similar. Interessa-nos o 

significado da experiência vivida, se denominada espiritualidade por quem a 

experimenta, as nomeações possíveis a esses acesso do trans-humano, do trans-

cendente, da trans-formação, ou ainda do que não seja necessariamente trans, mas 

que, para quem viveu, signifique de alguma maneira espiritualidade.   

Confrontando o conceito de espiritualidade com o de religião, 
apresenta-se alguns pontos de conexão e também algumas 
diferenças significativas. Não é fácil caracterizar a religião como 
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fenômeno humano. Pois inexiste um conjunto fixo de características 
da religião que se aplica a todas as religiões. Deparamo-nos com um 
certo número de características não comuns a todas as religiões. 
(RÖHR, 2010, p. 19) 

A tentativa torna-se mais complexa pela diversidade de visões e experiências, 

ao passo que enriquece as formas de pensar tanto quanto mais se conhece e 

adentra-se no campo. Seguiremos agora a um outro termo bastante usado no 

contexto de estudos no diálogo entre formação e espiritualidades. 

 

2.1.2 RELIGIOSIDADES 

 

O termo religiosidade, ou religiosidades já que não se trata apenas uma forma 

de expressão, é por muitas vezes usado como sinônimo de religião. Porém, algumas 

distinções são trazidas teoricamente que convergem na distinção que de 

religiosidades corresponderiam as práticas do que a religião que se segue propõe. 

Destacamos alguns achados dessas distinções que corroboram com o que 

argumentamos como significados para a palavra religiosidades. 

A religiosidade é expressão ou prática do crente que pode estar 
relacionada com uma instituição religiosa. Esta possibilita ao sujeito 
experiências místicas, mágicas e esotéricas. Corroborando com essa 
diferenciação, o estudo de Oliveira e Junges (2012) revelou que para 
a maioria de seus entrevistados, a religiosidade é expressão da 
própria espiritualidade. (GOMES; FARINA; DAL FORNO, 2014, p. 
110) 

Segundo Fornazari e Ferreira (2010, p. 266) num artigo dedicado à 

discussão da qualidade de vida e saúde em pacientes oncológicos afirmam que: 

De acordo com a história de reforço e punição de um indivíduo, a 
religiosidade/espiritualidade estará mais ou menos presente no modo 
como a pessoa irá vivenciar a doença. Aproximar-se dessa agência 
religiosa, que por meio de um ser superior que controla as 
contingências presentes, reforça, pune e “traz certezas” de um 
amanhã mais feliz, é de certa forma, “garantir” a felicidade no longo 
prazo. 

Na interpretação de Gomes, Farina e Dal Forno (2014, p. 110) sobre esse 

recorte acima a religiosidade contribuiria com:  

[...] a convicção de que existe uma dimensão maior, responsável pelo 
controle sobre as contingências presentes na vida, capacitando o 
indivíduo a lidar com os acontecimentos de forma mais tranquila, 
confiante e reduzindo o estresse e a ansiedade. 



37 
 

As interpretações que poderíamos subtrair desta afirmação poderiam variar 

das leituras que destacam a visão de alienação ou de libertação do indivíduo através 

do contato com as religiosidades e as significações no campo das experiências.  

Sobre a relação religião e religiosidades: 

Apesar de não serem idênticas se complementam, pois de maneira 
geral pode-se dizer que a religião é um sistema de crenças, práticas, 
símbolos e estruturas sociais, por meio dos quais as pessoas vivem 
sua relação com o mundo do sagrado, podendo, estar ou não 
relacionada com a espiritualidade. (BARROS, 2012, p. 5) 

“Embora haja uma diferenciação de termos e na prática do crente, não se 

pode entender a religião e a religiosidade como realidades dissociadas.” (GOMES; 

FARINA; DAL FORNO, 2014, p. 110). Para que haja religiosidade é preciso que haja 

religião, uma não estará dissociada da outra uma vez que entende-se que a 

religiosidade é a vivência do que a religião que se escolhe por seguir. 

Diferentemente das espiritualidades que não estão necessariamente atreladas as 

experiências em religiões ou até mesmo das religiosidades.  

A religião seria algo social e corresponderia a determinadas 
condições históricas das sociedades. Como estas são as fontes do 
sagrado, a religiosidade individual seria marcada por movimentos 
originados nas relações estabelecidas entre as pessoas com a 
sociedade. (SIQUEIRA, 2008, p. 431) 

 Na atualidade, o que é mais visível com relação à pratica de religiosidades 

são movimentos denominados de religiosidades não convencionais. A tentativa se 

faz em dissociar as práticas ligadas ao divino da instituição religiosa. O movimento 

conhecido como New Age, por exemplo, propõe uma filosofia de vida que agrega 

práticas, vivências, experiências do divino que estão desligadas do Deus 

institucional, visando uma ligação com o cosmos e com a natureza nas suas 

expressões mais simples, sem criar nenhum tipo de dogma ou estrutura que 

enquadre as perspectivas de religiosidades. O movimento data entre os anos 1960 e 

1970, tendo o ano de 1968 como marco de início efetivo. 

Para a maioria dos adeptos das religiosidades não convencionais, a 
postura é de transformação interior do indivíduo (autoconhecimento, 
auto- aperfeiçoamento e desenvolvimento espiritual) e certo estado 
de ser e de se relacionar com o mundo (a presença do divino em 
tudo e em todos e, como consequência, negação das separações e 
dualidades, tais como natural−sobrenatural, sagrado−profano, 
racionalidade−sensibilidade). (SIQUEIRA, 2008, p. 437) 
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Seja em adesão do movimento das religiosidades não convencionais, seja 

em adesão das religiões convencionais ou não, definimos para esse contexto as 

religiosidades como as experiências mais profundas que a religião para cada um e 

cada uma dos indivíduos que se portam no mundo como religiosos. Defendendo um 

movimento de vivência daquilo que se prega. Enxergamos religiosidades onde há 

coerência evidente no que se prega dentro do contexto da instituição religiosa 

(sejam líderes ou não) e o que se experimenta nas experiências felizes ou não da 

vida cotidiana. Diferenciando das espiritualidades, onde estas não têm uma 

necessidade de relação com as religiões. Viver espiritualidade não implica acreditar 

na existência de um Deus, ou de Deuses, não implica fazer parte de instituições 

relacionadas à religião ou similares. Espiritualidade implica em sincronia direta entre 

o que se fala e o que se vive. 

Barros (2012) apresenta algumas outras definições sobre as religiosidades 

baseadas em autores e autoras diversos. Em um breve panorama das ideias desta 

autora, percebemos as religiosidades como algo singular que trata da significação 

que se dá à experiência religiosa individual. Ela destaca Valle (2005) quando ele 

defende que a diferença entre religiosidade e espiritualidade se localizaria em a 

primeira porque a “busca do sentido para a vida é acompanhada pela crença em 

uma realidade superior e há uma relação do ser humano com Deus ou uma Força 

Transcendente. (BARROS, 2012, p. 5). Para concluir o trecho de seu texto que trata 

de “A religiosidade, a espiritualidade e a prática clínica psicológica”, Barros (2012, p. 

5) traz a ideia de religiosidade defendida por Oliveira (2002) posteriormente, Oliveira 

reelabora em sua tese (OLIVEIRA, 2006) dizendo que a religiosidade subjetiva liga-

se à experiência humana e isso dá sentido à vida impulsionando a ver o invisível e 

crer no incrível. 

E ainda sobre a relação religiosidade e prática clínica na psicologia,  

Ancona-Lopes, de outra parte, citando Shafranske e Malony, ensina 
que é imprescindível considerar a religiosidade do sujeito na clínica 
psicológica por quatro motivos: relevância da religião na cultura; 
incidência do fenômeno religioso na clínica psicológica; relações 
entre religiosidade e saúde mental e consideração dos valores na 
prática clínica. E desde os motivos citados anteriormente até os mais 
dispersos, passando pelos misturados e somados às trivialidades do 
cotidiano, o fato real é que a busca da espiritualidade faz parte das 
preocupações e dos direcionamentos do homem contemporâneo. 
(ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 10) 
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E acrescenta que  

Ancona-Lopez, refletindo sobre as dificuldades da inclusão da 
religiosidade na prática clínica, ensina que essa inclusão exige meios 
para pesquisar a religiosidade e manejar o tema no atendimento 
clínico. Essa dificuldade pode ser facilmente ultrapassada. O 
psicólogo competente desenvolve meios, estratégias para lidar com 
os vários assuntos que surgem no decorrer dos atendimentos; e a 
inclusão da religiosidade do ponto de vista técnico, traz problemas 
semelhantes a outros que já enfrentou no exercício de sua profissão. 
(ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 13) 

Daí concluirmos a necessidade da discussão não só da religiosidade em si, 

mas ampliá-la para a problematização das espiritualidades nos contextos de 

formação. Para que assim haja um deslocamento de nível de instrução formativa e 

passemos a exercer uma formação mais complexa que propicie formação humana 

as bancas de graduação, complexificando não só os processos clínicos futuros, mas 

questões existenciais atuais que permeiam os processos formativos. 

 

2.1.3 ESPIRITUALIDADES 

 

Neste tópico esboçamos onde estão localizadas as ideias de espiritualidades 

que pudemos ter acesso. Faz-se necessária a lembrança de que estamos 

nomeando de espiritualidades pelas diversas conotações e denotações que esse 

vocábulo vem recebendo ao longo do tempo e nas várias áreas do conhecimento. E 

nelas nos debruçamos para aprofundar as compreensões e expandir perspectivas. 

Para a educação o termo não é novo. As espiritualidades estão presentes e por 

muitas vezes aparecem juntamente com a formação humana, em especial no campo 

da educação.  

Buscamos a espiritualidade sem defini-la e mesmo sem buscar o 
contraponto com a sua presença em nosso cotidiano com as coisas 
que cercam a nossa realidade existencial. Vivemos a espiritualidade 
ainda que estejamos conceituando-a como ateísmo. É importante 
ressaltar, nesse ponto, que muitas vezes definimos como ateísmo 
um determinado posicionamento como se tal conceituação fosse a 
própria negação da condição humana. (ANGERAMI-CAMON, 2003, 
p. 22) 

 Não falamos de espiritualidade religiosa ou algo afim, a espiritualidade está 

inclusive onde qualquer experiência religiosa inexista. Angerami-Camon estuda, no 

sudeste brasileiro, o diálogo entre a psicologia e a espiritualidade defendendo a 
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necessidade da discussão desta temática na graduação e a orientação de 

correlacionar estes conhecimentos com a prática clínica de psicólogos/as. Já 

participou e realizou muitos encontros e simpósios sobre a temática problematizando 

o modelo vigente de formação em psicologia, além de contribuir com o conselho de 

Psicologia desta região. Para os fins deste texto, tomaremos como norte a ideia de 

que não é possível (trans)formar (ANDERSON; BRAUD, 2011) um sujeito apenas 

como cognição. Falamos de uma formação que compreende o humano em sua 

multidimensionalidade e transdimensionalidade, onde as espiritualidades seriam 

parte deste processo e este sujeito experimenta uma formação que é de cunho 

humano e integral. Passando por uma formação psíquica, social, cultural, 

comportamental, ética, ôntica e tantas outras, dispostas no que estamos chamando 

de formação humana integral, que somam em sua vida, na sua (trans)formação. As 

significações das espiritualidades,  

[...] Podem ter os coloridos do esoterismo mais folclórico, podem 
prover os sectarismos de rituais e poderes inventados e vazios, de 
consumo de alucinógenos sob a manta de prática religiosa, do 
sincretismo aleatório de religiões num suposto espírito ecumênico, de 
um esforço holístico de juntar ciência, filosofia e tradições religiosas, 
especialmente as orientais, e, finalmente, da sincera busca de 
encontrar nas religiões sua verdadeira essência. (RÖHR, 2010, p. 13 
e 14) 

No campo da educação, assim como Röhr afirma neste trecho que não 

pretende fazer análise crítica dessas tendências de interpretações de 

espiritualidades, queremos apresentar ideias e perspectivas sobre o tema e apontar 

contribuições para processos de formação. A categoria espiritualidades nesta 

dissertação torna-se ponto nevrálgico, haja vista que esta é uma dimensão que não 

tem sido destacada nos bancos de formação que são experimentados nas 

academias com o equivalente valor das demais dimensões. Fazemos um destaque 

para as formações de ensino superior. Mais especificamente, com relação ao nosso 

interesse de pesquisa, que diz respeito às bancas de formação de psicólogos e 

psicólogas na cidade do Recife - PE. 

Assim, mapeamos brevemente as definições já elaboradas nos diversos 

campos em que esse tema tem sido pesquisado e estudado apresentando 

argumentos que corroborem com a necessidade da temática em tais espaços. 

Advogando por um processo de formação que articule esses conhecimentos com os 

comumente tratados em sala para (re)pensar a constituição humana de forma 
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multidimensional e integrada que abarque a dimensão espiritual, as espiritualidades 

tanto no processo de formação (para os e as estudantes) como para aqueles e 

aquelas que estarão a procura destes e destas profissionais na prática de seus 

exercícios.  

A modernidade vai endossando, a partir da supremacia do “momento 
cartesiano” (FOUCAULT, 2006), a edificação de um sujeito 
cognoscente; e, em contraposição, vai sendo marginalizada a noção 
espiritual da subjetividade. Melhor dizendo, o que ocorre, no campo 
psicológico em especial, é uma espécie de eclipse da espiritualidade; 
o que termina por impossibilitar a emergência de um sujeito espiritual 
e uma psicologia como cuidado. (FERREIRA; SILVA; SILVA, 2016, p. 
1) 
 

 Este recorte do livro sobre Psicologia Transpessoal, anuncia a supressão das 

discussões sobre espiritualidade na formação em psicologia vem à tona, talvez em 

consequência da inserção do movimento cartesiano nas bancadas e pensamentos 

acadêmicos, talvez não. Ao passo que mostra fazer-se necessária a reinserção, 

dado o panorama teórico e prático que vimos e vemos. Estes autores pesquisam 

comumente sobre questões que estão ligadas à formação humana, espiritualidade e 

os discursos e práticas sociais e históricos que envolvem essas questões, para além 

das vivências espirituais que estão implicadas no processo de formação de forma 

integrada. Em seu texto A religiosidade, a espiritualidade e a prática clínica 

psicológica, Barros (2012, p. 5 e 6) diz que 

[...] a espiritualidade se apresenta como dimensão ontológica, pois 
está presente em todos os seres humanos e representa não só a 
busca pelo sentido da vida como também pode oferecer respostas 
para essas mesmas perguntas, por isso podemos compreendê-la 
como constitutiva da subjetividade humana[...].  

 Barros (2012) fala de uma espiritualidade que é característica da espécie 

humana. Que proporciona a busca por sentido da vida oferecendo respostas para 

estes questionamentos de sentido. Argumentando que é constitutiva da 

subjetividade, uma vez que norteia o proceder dos humanos na esfera dos sentidos 

que são dados às experiências da vida. Ela também destaca, imediatamente após 

este trecho, que não pode-se dissociar das práticas religiosas que por ventura 

alguém defenda.  

Lepargneur, de outro lado, conceitua a espiritualidade não religiosa 
ensinando que o ser espiritual é simplesmente estar onde se está e 
realizar “o passo a mais” (o que intuímos devemos fazer). Sem 
dúvida, se muitas pessoas exercem explicitamente sua religiosidade 
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– mediante orações, sacramentos –, na sombra da morte, 
encontramos muitas outras pessoas que não têm religião, ou que 
têm uma relação difícil, cheia de cólera ou culpa, com sua religião de 
infância. É preciso dizer que a questão da espiritualidade não está 
necessariamente vinculada a uma determinada prática religiosa, 
tampouco que não é possível encontrar um determinado nível de 
espiritualidade enfeixado apenas nas realizações de auto 
crescimento empreitadas por uma determinada pessoa. 
(ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 15) 

Já Bertachini e Pessini (2010, p. 316) acrescentam um novo elemento à 

vivência das espiritualidades um vez que dizem que: “a espiritualidade se orienta 

pela experiência profunda e sempre inovadora e surpreendente do encontro vivo 

com Deus.” Há aqui a necessidade de acesso ao Deus, ao divino, a algo que 

transcenda a constituição humana e permita uma experiência que inove e renove o 

que é de ordem individual. 

Barros (2012) corrobora com Paiva (2005, p. 35) quando este diz que: 

[...] a espiritualidade vem sendo definida em contraste com a religião 
de duas maneiras principais: primeiro, por religião entende-se o 
organizacional, o ritual e o ideológico, e por espiritualidade o pessoal, 
o afetivo, o experimental e o thoughtful; segundo, religião inibe a 
potencialidade humana, e espiritualidade é busca de sentido, de 
unidade de conexão e de transcendência. [...] espiritualidade conota 
algo espontâneo, informal, criativo e universal; significa autêntica 
experiência interior, liberdade de expressão individual, de busca e 
mesmo de experimentação religiosa.” (PAIVA, 2005, p. 35) 

Paiva (2005) alerta para espiritualidades que proporcionam unidade de 

conexão e transcendência, além da busca do sentido e encontro de respostas, além 

de constituir a subjetividade, como afirma Barros (2012). Paiva defende uma 

espiritualidade no âmbito singular, como também lembram, Bertachini e Pessini 

(2010). 

Dalai-Lama (2003), considerada espiritualidades em relação às qualidades do 

espírito humano – como amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de 

perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia – o que 

traz felicidade para si e para os outros. O que lembra a proposta de transformação 

apresentada antes. Aprofundando as experiências nas vivências mais íntimas do 

ser. 

Ou ainda, na forma de dizer de Policarpo Jr. (2010, p.81):  

A espiritualidade não está fora da vida, mas é parte dela. Falando 
com mais rigor, a espiritualidade é um modo de viver a própria vida. 
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Em nenhum lugar poderemos encontrar a dimensão espiritual 
separada do viver, pois não há um compartimento especial reservado 
para a mesma. Compreender isso já parte da vivência espiritual.  

O próprio existir, segundo o autor, é espiritualidade. Policarpo propõe 

formação humana como modo de ser no mundo. A formação humana é a própria 

formação de si. Compreendendo que a espiritualidade é a própria vida. Nós 

diríamos: a espiritualidade está em nós, tanto quanto estamos nela. Clarice 

Lispector, por exemplo, em A hora da estrela narra de forma elucidativa a 

espiritualidade de Macabéa – personagem principal do drama – quando ela 

visceralmente experimenta a fome, a vontade de ser alguém, a vontade de 

apaixonar-se, a perda da pessoa amada. Macabéa, como todos nós outros ou todas 

nós outras, vive, experimenta, muda, aprofunda-se em si, isso é humanamente 

formar-se, é transformar-se, isto é também espiritualidade. As perspectivas teóricas 

e literárias são diversas. “[...] A espiritualidade, assim, [...] é uma necessidade do ser 

humano da mesma maneira que ele tem outras necessidades, fisiológicas e 

emocionais. [...]” (ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 18) 

Röhr (2011) apresenta articulações entre espiritualidade e formação humana. 

Ele destaca a necessidade de considerar a integralidade do ser humano para a 

compreensão das espiritualidades. 

Se admitimos, inicialmente de forma provisória, que a espiritualidade 
é uma das dimensões que fazem parte do ser humano, não podemos 
vê-la de forma isolada, sem nexo com as dimensões “profanas”. Criar 
um distanciamento intransponível entre a espiritualidade e as demais 
dimensões, afirmamos aqui antecipadamente, gera um misticismo 
falso e nocivo à formação humana. Essa primeira observação solicita 
uma apresentação breve das dimensões que fazem parte do ser 
humano. (RÖHR, 2011, p. 54) 

 Nessa perspectiva há cinco dimensões básicas: a física, a sensorial, a 

emocional, a mental e a espiritual, há também as dimensões temáticas que 

perpassam as básicas. Dessas dimensões o autor afirma que a mais difícil de 

identificar é a espiritual: 

A mais difícil de identificar é a quinta, a dimensão espiritual. Não se 
confunde essa dimensão com a religiosa, que em parte pode incluir a 
espiritual, mas que contém algumas características como as da 
revelação, enquanto intervenção direta de Deus, e de um tipo de 
organização social que, dessa forma, resultam estranhas ou 
desnecessárias à dimensão espiritual. Podemos nos aproximar da 
dimensão espiritual identificando uma insuficiência das outras 
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dimensões em relação ao homem nas suas possibilidades humanas. 
(RÖHR, 2011, p. 55) 

Röhr destaca a diferença entre a dimensão espiritual e a religiosa, dizendo 

ainda que uma das formas de entrarmos em contato com a dimensão espiritual é 

tendo ciência de insuficiência nas outras dimensões. No que diz respeito à 

perspectiva da saúde, haja vista ser a psicologia também tratada e considerada 

como ciência da saúde, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005, p. 6) destaca que: 

Existem fatores que condicionam o estado de saúde das pessoas, 
tais como:  
- o nível de desenvolvimento social e econômico do País, estado e 
município; 
- a infra-estrutura existente, as condições de saneamento básico, de 
moradia e de trabalho; 
- a subjetividade, a afetividade, a espiritualidade, a sexualidade, o 
gênero e a diversidade cultural; 
- a participação das pessoas nas decisões da comunidade; 
- o grau de desigualdade de renda, entre outros. 

Este recorte aponta a dimensão espiritual como um fator que contribui o bem-

estar entendido como sinônimo de saúde. Procurar o bem-estar é considerar as 

espiritualidades como um fator a ser levado em conta. Quando a psicologia, por 

exemplo, se propõe a ser uma ciência que estuda questões relativas ao humano, 

evidencia-se que encontrar-se-ia diretamente e constantemente questões subjetivas 

relativas as espiritualidades, as religiosidades e as religiões. 

O modelo de ser humano que não é apenas corpo e mente segundo um 

modelo aparentemente cartesiano, torna-se apenas parte do que o ser o é de fato, 

segundo a perspectiva. Holarquicamente falando, Wilber propõe que podemos nos 

organizar em fases de desenvolvimento que percorrem movimentos pré-

convencionais, convencionais e pós-convencioais, de maneira a acessarmos 

imanências e transcendências, estados mais densos de consciência e/ou estados 

mais sutis de consciência que agregam experiências para esse ser tornar-se cada 

vez mais uno com tudo. Organizações hierárquicas que estão integradas 

holarquicamente, num esquema que lembra um espiral.  

As perspectivas teóricas são diversas. Wilber (2000, p. 147) propõe cinco 

definições mais comuns para espiritualidade:  

(1) A espiritualidade envolve os níveis mais elevados de qualquer 
uma das linhas de desenvolvimento. (2) A espiritualidade é a soma 
total dos níveis mais elevados das linhas de desenvolvimento. (3) A 
espiritualidade é, ela mesma, uma linha de desenvolvimento 
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separada. (4) A espiritualidade é uma atitude (tal como a sinceridade 
ou o amor) que você pode ter em qualquer estágio em que esteja. (5) 
A espiritualidade, basicamente, envolve experiências de pico, e não 
estágios. 

Seis anos após essa afirmação, em 2006, no livro Espiritualidade Integral, 

dedicado especificamente à discussão das espiritualidades, ele retoma a questão e 

reapresenta as conceituações de espiritualidades subtraindo o tópico que 

conceituava espiritualidade como a soma total dos níveis mais elevados das linhas 

de desenvolvimento, organizando da seguinte forma: 

1. Se considerarmos qualquer linha de desenvolvimento – 
cognitivo, afetivo/emocional, necessidades, valores – as pessoas, em 
geral, não consideram como espirituais os níveis inferiores ou 
intermediários dessas linhas, mas descrevem os níveis superiores e 
mais elevados como espirituais. [...] 
2. Às vezes, as pessoas falam sobre “inteligência espiritual”, que 
além de existir nos níveis mais elevados em qualquer uma das 
linhas, é sua própria linha de desenvolvimento, chegando ao início 
dos tempos.  [...] 
3. Às vezes, as pessoas falam de espiritualidade no sentido de 
uma experiência religiosa, espiritual, meditativa ou culminante (que 
pode, ou não, envolver estágios). [...] 
4. Às vezes, as pessoas simplesmente falam sobre “espiritual” 
como se o termo envolvesse uma atitude especial que pode estar 
presente em qualquer estágio ou estado: talvez amor, compaixão e 
sabedoria (ou seja, um tipo). Essa uso é muito comum, mas 
considerado nos mínimos detalhes, é comum ele se reverter para um 
dos três primeiros, porque há estágios de amor, de compaixão e de 
sabedoria (um fato ignorado por quase todos os escritores da onda 
verde6 sobre a necessidade de amor e compaixão). Porém, nós 
sempre o enumeramos separadamente. (WILBER, 2006, p. 133 e 
134) 

Wilber (2000, 2006) destaca conceituações que alguns dos autores e algumas 

das autoras que trazemos no início desta discussão já apontavam. Percebendo, 

assim, que há algumas semelhanças destacáveis entre os conceitos, possibilitando 

a investigação mais aprofundada. Wilber para além de categorizar as perspectivas 

de espiritualidades, ele elabora um modelo intitulado Pluralismo Metodológico 

Integral que proporciona uma visão através de diferenciados ângulos para a 

compreensão dos fenômenos que as experiências humanas experimentam.  

Ele teoriza os processos de desenvolvimento das espiritualidades através do 

que ele denomina níveis, linhas, zonas, quadrantes, território e dos esquemas de 

                                            

6  Wilber refere-se a um nível de consciência onde no nível cognitivo estaria em mente 
pluralista, no nível de valores estaria relativista, no nível de ordens de consciência estaria entre a 
quarta e quinta ordem e no nível de auto-identidade seria individualista. 
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entrelaçamentos de todos esses conceitos. Retoma outras teorias 

desenvolvimentistas e agrega valores de variadas culturas para ampliar as 

perspectivas que apresenta. Propõe uma ideia desenvolvimentista, mas não 

determinista do desenvolvimento, por isso o termo zonas, ao invés de pontos, 

território, ao invés de mapas, por exemplo. Faremos uma discussão mais 

aprofundada da proposta wilberiana na seção que apresenta e problematiza as 

espiritualidades e a Psicologia Integral/Transpessoal de Ken Wilber.  

Remontando uma discussão de Silva (2015, p. 2) sobre O eclipse da 

espiritualidade na formação d@ psicólog@, onde o autor diz 

Em função disso, parafraseamos Foucault (2006), com o intuito de 
colocar em evidência as seguintes questões: por que motivo e por 
quais razões a experiência da espiritualidade foi desconsiderada e 
desqualificada no modo como nossa formação ocidental refez sua 
história? Por que a negação e negativização da espiritualidade como 
elemento formativo? 

Apresentando questionamentos sobre o motivo do desaparecimento dessa 

temática na formação dos psicólogos e das psicólogas, nos faz refletir sobre um 

processo existencial que torna-se manco, em outras palavras uma formação manca. 

Um de seus pilares permanece em falta na atualidade e o sentido da existência 

enquanto profissional ou como pessoa, acontece de forma vazia. Se somos também 

dimensão espiritual, como tantas outras dimensões que preço pagamos em subtrair 

uma delas, ou até mais? Formamos humanos ou máquinas? Estamos ensinando 

pessoas para a vida como a estrutura industrial, repetindo conceitos, (re)elaborando 

outros ou efetivamente construindo humanamente seres que estão e estarão no 

mundo para contribuir de forma substancial até mesmo nos pequenos espaço, 

dentro de si mesmo (embora o si mesmo nem seja um pequeno espaço), por 

exemplo.  

Advogamos por uma espiritualidade integral (WILBER, 2006; RÖHR, 2010, 

2011; ANDERSON; BRAUD, 2011) onde o fato da existência nos proporciona 

experiências que transcendem o visível, o tangível, o quantificável, o palpável, o 

mensurável. A existência por si só é uma experiência espiritual, uma vez que nela 

construímos processos de trans-formação (ANDERSON, BRAUD, 2011) e mudança 

constante, por vias conscientes ou não. 

[...] somos espiritualidade por mais que queiramos negar tal 
enredamento ou ainda que possamos insistir em concepções 
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teóricas que a excluem do seio das discussões de sua abrangência. 
Somos seres que trazem a espiritualidade imbricada com a nossa 
condição, como algo inerente de modo indissolúvel e indivisível 
(ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 10) 

Reportando a esse trecho do Angerami-Camon, Pessini (2004, p. 60) 

comenta que  

Ainda segundo o autor, “vivemos a espiritualidade ainda que 
estejamos conceituando-a como ateísmo”, entendendo o ateísmo 
como descrença na abstração arbitrariamente imaginada e que foi 
denominada Deus. A busca da espiritualidade e da crença em Deus 
é algo que brota no coração do crente e não é, de maneira alguma, 
indispensável para a nossa elevação enquanto condição humana. 

É consenso na maioria das produções que a dimensão espiritual faz parte da 

constituição humana. Integrá-la, portanto, diz de compreender o humanos, ou os 

fenômenos humanos, de forma ampla e assim aprofundar conhecimentos por 

ventura ainda estagnados. Para que (em) a vida haja sentido é crucial entender em 

diversas dimensões, espaços, tempos, culturas, significados, para que reincidirmos 

nos mesmos termos e argumentos por eras a fio, e sermos a toda hora “sempre 

mais do mesmo”. 

 

2.2 O QUE KEN WILBER TEM CHAMADO DE ESPIRITUALIDADE? 

  

Embora já tenhamos brevemente conceituado as espiritualidades, 

retomaremos agora as discussões e perspectivas teóricas da transpessoalidade com 

o intuito de afunilar nossos argumentos. Na seção anterior apresentamos uma visão 

panorâmica dos achados e investigações sobre o tema das espiritualidades, seja na 

saúde, na educação, na psicologia, nas ciências exatas, nas interseções desses 

campos e em tantos outros.  

 Aqui a tarefa será extrair os achados das psicologias transpessoais e dos 

teóricos e das teóricas que nelas se alocam para restringir a discussão dentro desse 

recorte. É inevitável a discussão das espiritualidades com as psicologias 

transpessoais porque desde seu “surgimento”, as transpessoalidades destacam a 

importância do espiritual em suas práticas. Para tanto compreendamos parcamente 

a história das psicologias transpessoais e sua consequente relação com as 

espiritualidades. 
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2.2.1 LOCALIZANDO AS ESPIRITUALIDADES NAS PERSPECTIVAS 

TRANSPESSOAIS: BREVE HISTÓRIA E INTERSEÇÕES 

  

Nesta seção trazemos brevemente alguns apontamentos sobre a história das 

psicologias transpessoais. Trabalho este já realizado por outros autores e autoras 

(SALDANHA, 2009; SALDANHA, 2006; SALDANHA 2008; LEITE, 2008; FERREIRA; 

SILVA; SILVA, 2016; SILVA, 2015), apresentando largamente a trajetória destas 

perspectivas.  

As psicologias transpessoais surgem por volta dos anos 60 como um 

desdobramento da então psicologia humanista (FERREIRA; SILVA; SILVA, 2016). A 

psicologia que já possuía espaço nas academias, encontrava-se com mais uma 

perspectiva de interpretação do humano, desta feita, com proposta inovadoras para 

o cenário do binômio consciente-inconsciente. A psicologia, em um panorama geral, 

didaticamente dividia-se, e até hoje essa categorização é utilizada, em forças, a 

saber: o behaviorismo como 1ª força, a psicanálise como 2ª força, a psicologia 

humanista como 3ª força e a psicologia transpessoal como 4ª força. Embora 

Abraham Maslow seja um dos pioneiros do movimento da psicologia transpessoal, o 

termo transpessoal é utilizado pela primeira vez por William James em 1905 na 

Universidade de Harvard. (FERREIRA, SILVA, SILVA, 2016). 

Neste início do século XXI, presenciam-se exatamente as 
inquietações de Abraham Maslow, que teve papel central no 
surgimento da Psicologia Transpessoal, as quais, no final dos anos 
quarenta, giravam em torno da questão de como seria o mundo no 
ano 2000. (LEITE, 2008, p. 47) 

Sobre a psicologia transpessoal ser a 4ª força da psicologia, “Maslow 

acreditava que vivenciar o aspecto transcendente era importante e crucial em 

nossas vidas.” (SIMÃO, 2010, p. 2), sendo essa uma das justificativas para que essa 

perspectiva classificar-se por ser a quarta força. Dado que esse trecho anuncia uma 

ligação desta teoria com as espiritualidades. Conta-nos Leite (2008, p. 48 e 49) 

ainda, que: 

Ao tomarem contato com as ideias sobre os aspectos alterados da 
consciência e estruturas diferentes, como o estado de vigília de 
Stanislav Grof (1931-), Maslow e Sutich tornam-se dissidentes da 
escola humanista, juntam-se a este e fundam, em 1967, a Psicologia 
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Transpessoal [...]. A 4ª força foi lançada oficialmente em 1968 e 
Maslow, no prefácio da segunda edição de seu livro Introdução à 
Psicologia do Ser [s/d - ?], assim se expressa: Devo também dizer 
que considero a psicologia humanista, ou Terceira Força em 
psicologia, apenas transitória, uma preparação para uma Quarta 
Psicologia ainda “mais elevada”, transpessoal, transumana, centrada 
mais no cosmos do que nas necessidades e interesses humanos, 
indo além do humanismo, da identidade e da individuação. [...]. 
Necessitamos de algo “maior do que somos”.  

As psicologias transpessoais já vinham sendo anunciadas por teóricos da 

terceira força da psicologia: 

Essa nova visão científica começou sua evolução surgindo na 
década de 60, impulsionada pelos trabalhos de Jung, Maslow, 
Roberto Assagioli, Antony Sutich, Stanislav Grof, Ken Wilber, Pierre 
Weil entre outros. De acordo com Weil (1992), em 1969, surge a 
primeira revista anunciando ao mesmo tempo o início da revolução 
transpessoal e a criação da Associação de Psicologia Transpessoal 
dos Estados Unidos. (LEITE, 2008, p. 49) 

Conclui Simão (2010, p. 3) que: 

[...] a psicologia transpessoal surgiu nos anos sessenta em resposta 
ao fato de que os principais modelos precedentes, as três primeiras 
forças da psicologia ocidental, fossem limitados em seu 
reconhecimento dos níveis superiores de desenvolvimento 
psicológico. Motivações e comportamentos voltados para a auto-
realização e a autotranscendência, e até a possibilidade de se 
atingirem esses objetivos, não podiam ter reconhecida a sua validade 
nas correntes anteriores, muito embora as psicologias não-ocidentais 
contivessem detalhadas descrições deles. [...] O modelo 
transpessoal incorpora áreas que vão além das concepções comuns 
do comportamentalismo, da psicanálise e da psicologia humanista. 
Mas, não é toda "a verdade", e sim um quadro mais amplo do que os 
anteriores, devendo evoluir como todos os modelos anteriores.  

Como todo processo de crescimento, as psicologias transpessoais 

respondem às transformações necessárias. Ao ter pressupostos anunciados por 

teóricos anteriores ao movimento transpessoal em si. Nesse trajeto as psicologias 

transpessoais pensam de forma   

holística, transcendendo dualidades como certo, errado, bem ou mal, 
passado, presente e futuro é fundamental. Maslow declarava que 
sem o transcendente ficaríamos doentes, violentos e niilistas, vazios 
de esperança e apáticos. (SIMÃO, 2010, p. 2) 

A psicologia transpessoal ou as psicologias transpessoais, uma vez que 

muitos desdobramentos existem, entendem que o humano é além do que a matéria 

é, do que a lógica propõe, além do que as visões restritas podem enxergar. Somos 

seres “além de”. As perspectivas transpessoais acolhem o humano além do 
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consciente, do inconsciente, da estrutura física, mental, social, cultural, 

comportamental. Ao mesmo tempo que interpreta que somos tudo isso 

paralelamente, de formar entrelaçada e integrada, sempre estando sujeitos a novas 

leituras e interpretações de nós mesmos ou dos outros. Transcendemos as 

dualidades. 

Os pressupostos desta nova psicologia estão baseados no fato de 
que cada um de nós tem uma natureza interna essencial, 
biologicamente alicerçada, a qual é, em certa medida, “natural”, 
intrínseca, dada e, num certo sentido limitado, invariável, ou pelo 
menos invariante. (LEITE, 2008, p. 47) 

As psicologias que correspondem as primeira, segunda e terceira força são 

importantes para a compreensão de fenômenos que tangenciam as esferas mais 

singulares do humano. Os processos de subjetivação inconscientes ou conscientes, 

os condicionamentos de maneira geral, as relações sociais que experimentamos são 

exemplos das contribuições de leituras do humano que essas psicologias trazem. As 

psicologias transpessoais articulam todos esses conhecimentos já alcançados e 

reelaboram interpretações agregam valores espirituais e transcendentes 

complexificando as intervenções. Para as psicologias transpessoais é preciso 

perceber sob qual lente a leitura de um fenômeno está sendo feita e compreender 

esta lente em suas contingências. Há “algo maior do que somos e que seja 

respeitado por nós, e ao qual nos entregamos num novo sentido não materialista.” 

(SIMÃO, 2010, p. 2)  

Vitor Frankl, Stanislav Grof, James Fadiman e Antony Sutich uniram-
se a Maslow e oficializaram, em 1968, a Psicologia Transpessoal, 
enfocando o estudo da consciência e o reconhecimento dos 
significados das dimensões espirituais da psique. Esse evento foi 
anunciado por Antony Sutich, em seu artigo Transpersonal 
Psychology. (SIMÃO, 2010, p. 2) 

Sobre o uso do termo transpessoal, afirma-se que a escolha do mesmo se dá 

na tentativa de abarcar as diferentes formas de pensar, culminando no consenso de 

que somos além, somos trans-pessoais. 

O termo transpessoal foi adotado depois de uma considerável 
deliberação para abranger os relatos de pessoas praticantes de 
várias disciplinas da consciência que falavam de experiências de 
uma extensão da identidade para além da individualidade e da 
personalidade. Desse modo, não se pode considerar a psicologia 
transpessoal um modelo de personalidade em termos estritos, 
porque a personalidade é tida como apenas um dos aspectos da 
nossa natureza psicológica; a psicologia transpessoal é, antes, um 
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instrumento de pesquisa da natureza essencial do ser" (SIMÃO, 
2010, p. 3) 

 A tentativa das psicologias transpessoais é de resgatar a história da 

psicologia ocidental, desde sua “separação” da filosofia. Incluindo as teorias já 

existentes e agregando outras. 

A Psicologia Transpessoal representa um resgate do processo 
histórico da psicologia ocidental, desde de os seus primórdios, 
quando se separou da Filosofia adquirindo o status de ciência. Traz 
em seu arcabouço a perspectiva de liberar os potenciais 
inimagináveis de mente humana, conclamados por William James no 
início do século passado. (SALDANHA; SALDANHA, s/d, p. 1) 

 As psicologias transpessoais incluem a dimensão espiritual como fator a ser 

considerado no bem-estar das pessoas, através das pesquisas de Maslow para 

aprofundar os conhecimentos sobre o bem-estar dos seres humanos. 

Durante muitos anos Maslow estudou, pesquisou e investigou o que 
considerava como seres humanos saudáveis, ou seja, indivíduos que 
mesmo sem serem perfeitos, enfrentavam seus desafios com 
esperança, força e solidariedade (Maslow: 1968). A constatação mais 
contundente de suas pesquisas é a de que todos os indivíduos 
considerados seres humanos saudáveis haviam tido vivências 
significativas de cunho espiritual e que isso independia da pessoa 
estar ou não ligada a alguma religião instituída. Maslow denominou 
essa vivência de “experiência culminante” ou “transcendente”. 
(SALDANHA; SALDANHA, s/d, p. 2) 

Assim sendo as perspectivas transpessoais agregam conhecimentos e 

valores à psicologia como um todo. Destacando a prática de inclusão de teorias e 

prática já existentes, a certeza da existência e influência da dimensão espiritual, o 

estudo nos estados alterados de consciência para a ampliação dos mesmos.  

Cabe mencionar que a espiritualidade no sentido transpessoal 
significa a busca da essência interior, porque de acordo com Maslow 
(s/d), se esse núcleo essencial da pessoa for negado ou suprimido, 
ela adoece de maneira óbvia, sutil, às vezes imediatamente ou mais 
tarde. Como seria de esperar, essa investigação interior constitui 
uma necessidade de todo ser humano. Esse é o grande papel da 
psicologia transpessoal, buscar a essência interior. (LEITE, 2008, p. 
47) 

 Daí a íntima relação da categoria espiritualidades com as psicologias 

transpessoais. Onde essa perspectiva evidencia a importância da integração com as 

espiritualidades de modo, compreendendo ser esta uma busca interior que se 

estende a experimentação do bem-estar integral. 

A negação dessa dimensão espiritual no indivíduo impede a 
manifestação dos valores positivos necessários e gera pessoas de 
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mentes restritas em suas possibilidades. Essa dimensão superior 
não está na consciência de vigília, mas sim no inconsciente. 
Resgatar a dimensão superior do inconsciente e promover sua 
expressão é, segundo Maslow, uma das tarefas essenciais da 
Psicologia nas distintas áreas de atuação (Maslow apud SALDANHA; 
SALDANHA, s/d, p. 2).  

A integração e articulação das diferentes e diversas dimensões que compõem 

o humano proporciona resgate de possibilidades suprimidas por outras evidentes 

dimensões. Reintegrá-las pode proporcionar crescimento e novas possiblidades na 

existência, para além de bem-estar integral. 

Acreditava que todas as barreiras da comunicação, mesmo em 
grande escala, tinham sido geradas por falta de comunicação dentro 
do próprio indivíduo. Quando não propiciamos uma interlocução para 
os aspectos mais sombrios e mais elevados do inconsciente, criam-
se inúmeras barreiras para o desenvolvimento saudável que se 
propagam de forma intensa e se manifestam no coletivo, provocando 
confrontos e conflitos em uma escala bem mais acentuada (Maslow: 
1990) (MASLOW apud SALDANHA; SALDANHA, s/d, 2) 

A Psicologia Integral de Ken Wilber, corroborada por outros autores e outras 

autoras, também esteve inicialmente vinculada as psicologias transpessoais. Por 

algumas discordâncias e por tomarem forma de pluralidade de perspectivas, embora 

saibamos denominarem-se transpessoais, as subdivisões acontecem e agregam 

novos conhecimentos a ciência de forma geral. Baseado em alguns pressupostos 

transpessoais e colaborando fortemente com a psicologia, o bioquímico Ken Wilber 

(LIMA, 2014) traz às estantes reais e virtuais produções que nos apresentam uma 

Psicologia Integral.  

Divulgando largamente os achados nos espaços acadêmicos e fora deles, 

Wilber agrega conhecimentos de teoria diversas que variam das ciências exatas, 

humanas e naturais, dos modelos ocidentais aos modelos ocidentais mais 

sofisticados de meditações e experiência de mundo. Inicialmente ela propõe uma a 

construção de Uma teoria de tudo (WILBER, 2000), mas depois compreende que 

esse talvez seja um projeto muito amplo, que possivelmente não daria conta em 

uma vida. Na seção que segue apresentamos a relação das espiritualidades com a 

psicologia integral/transpessoal de Ken Wilber e seus achados mais caros a essa 

dissertação. 
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2.2.2 ESPIRITUALIDADES E A PSICOLOGIA INTEGRAL/TRANSPESSOAL DE 

KEN WILBER 

  

Nesta seção encontramos um breve esboço da proposta teórica de Ken 

Wilber, destacando nossa justificativa para o uso de sua teoria. Além disto 

estruturamos algumas das perspectivas de espiritualidades que Wilber evidencia 

dentre seus estudos e a perspectiva de espiritualidade integral que empreende na 

justificativa de englobar as já conhecidas e acrescer de outras, compreendendo que 

a “soma” das mesmas não corresponde a uma espiritualidade integral, permitindo-

nos a possível redundância de uma espiritualidade integral integrada. 

Ken Wilber (2006) apresenta uma visão de construção e interpretação de 

fenômenos através do pluralismo metodológico integral. Os fenômenos têm 

repercussões interiores – psíquicas e culturais – e exteriores – biológicas e sócias – 

ao ser. Cada uma dessas respostas podem ser analisadas em diferentes 

perspectivas: em 1ª pessoa (quem experiencia), 2ª pessoa (para quem a experiência 

é relatada) e em 3ª pessoa (quem observa a experiência) e do cruzamento destas 

perspectivas. Dos tipos de repercussões de dada experiência Wilber (2000;2006) 

cria a teoria dos quatro quadrantes e propõe oito metodologias científicas para 

leitura de qualquer fenômeno. Veremos isso em detalhe no capítulo dois. Após a 

irônica tentativa de apresentar Uma Teoria de Tudo (2000), Wilber aponta as 

limitações de uma teoria que explicaria o tudo que existe, como supunha ser 

possível, as ciências exatas e naturais, que por outro lado restringem o tudo a 

partes. 

Uma Teoria de Tudo é um livro que apresenta uma proposta de uma 
teoria contrária àquelas que afirmam poder explicar tudo, mas que 
apenas unificam os fenômenos da dimensão física. Essas teorias 
esquecem a existência do corpo, da alma e do espírito, 
exclusivamente ressaltam a matéria. Entretanto, a Teoria de Tudo 
que Wilber sugere, leva em consideração todas as dimensões do 
Kosmos (que abrange os reinos emocional, mental e espiritual e 
também o reino físico) no ser, na cultura e na natureza. (LIMA, 2014, 
p. 52) 

Wilber (2000) faz críticas ao modelo reducionista de interpretações do 

Kosmos, mas empreende uma tentativa de aponta formas mais abrangentes de 

leituras dos fenômenos que acercam a vida.  
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E se, literalmente, pegássemos tudo que todas as culturas têm para 
nos contar sobre o potencial humano – sobre o crescimento 
espiritual, psicológico e social – e colocássemos tudo isso na mesa? 
E se tentássemos encontrar as chaves essenciais para o 
crescimento humano, baseados na soma total de conhecimentos 
humanos aos quais agora temos acesso? E se tentássemos, 
baseados nos profundos estudos transculturais, usar todas as 
grandes culturas do mundo para criar um mapa composto, 
abrangente, inclusivo ou integrado com os melhores elementos de 
cada uma delas? (WILBER, 2006, p. 14) 

Wilber empreende um estudo complexo e articulado entre todas as 

explicações teóricas, empíricas, acadêmicas, literárias, entre outras categorias que 

possam agregar conhecimento para as compreensões de humano. Alegando esta 

estratégia ao grande acesso à informação que temos contemporaneamente. Além 

de apontar a demanda de fenômenos não mais respondidos pelos potenciais de 

teorias e/ou perspectivas isoladamente. 

 

2.2.2.1 KEN WILBER E AS PSICOLOGIAS TRANSPESSOAIS 

 

Ken Wilber sempre se destacou nos estudos escolares e acadêmicos. 

Formou-se na graduação de química e biologia com notas suficientes para uma 

bolsa de pós-graduação em bioquímica/biofísica na universidade de Nebrasca. Mas 

seus interesses viscerais estavam nas filosofias e religiões orientais, psicologia e 

metafísica ocidentais. (LIMA, 2014)   

O diálogo entre teoria e prática em busca de um “Conhecimento 
Maior” intensificou as descobertas e percepções de um mundo além 
do racional. Não bastava ler e ser sensibilizado pela leitura, Wilber foi 
à procura do toque suave de dimensões até então não vivenciadas. 
(LIMA, 2014, p. 61 e 62) 

Nesse intenso estudo sobre as diversas perspectivas de leitura do humano, 

Wilber começa a perceber uma variedade de ideias e pensamento ao mesmo tempo 

que também observa aproximações. A grande questão começa a se delinear: como 

compreender os fenômenos se as teorias, as explicações existentes davam conta 

apenas de pequenas fatias de algo que se arquitetava muito além? O transcendente, 

para Wilber, é muito mais do que o ir além, transcender estar na ordem da 

compreensão consciente de que não apenas dado somatório de pensamentos 

dariam conta de interpretar um fenômeno. Wilber prevê uma trama interpretativa que 
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está atenta a limitação processo de interpretação. O que não faz de sua teoria, ou 

de sua perspectiva integral a solução para os problemas de interpretação que hoje e 

sempre vivemos. O diferencial talvez esteja na consciência que se deve ter ao usar 

tais ideias de que não é possível dar conta de toda uma leitura fenomênica sem 

considerar os limites que inevitavelmente experimentaremos para dado movimento. 

E ainda: 

Uma coisa é colocar todos os padrões de uma pesquisa transcultural 
sobre a mesa e dizer: “Todos são importantes!”, e outra, bem 
diferente, é localizar os padrões que realmente conectam todos 
esses dados. Descobrir os profundos padrões que conectam é a 
grande conquista da Abordagem Integral. (WILBER, 2006, p. 34) 

O que transferimos de pronto para esta dissertação. Para a investigação que 

propusemos realizar sabemos que compreender as espiritualidades nas 

perspectivas dos e das estudantes de psicologia das IES, FAFIRE e UFPE, e as 

implicações deste tema com o seu processo formativo está fadada a uma leitura 

interpretativa limitada. O que nos exercitamos em fazer foi apontar as limitações que 

pudemos perceber, sabendo que outras existem e que esse movimento de 

descoberta é também propulsora de outras pesquisas e assim sucessivamente, na 

proposta de perceber os padrões que conectam essas ideias e visões. O movimento 

torna-se dinâmico. Não há um diagnóstico para ser apresentado, há contingências 

de interpretação e leitura. Esta limitação não está apenas em níveis mais objetivos, 

como de teorias, aspectos comportamentais, fisiológicos, estruturas sociais e 

adjacências. Ela também se encontra na cultura, no individual e mais íntimo, nas 

organizações mais subjetivas que poderemos apontar e ainda em outras dimensões 

que hoje ainda não temos acesso. Assim sendo ter consciência e apresentá-la, no 

contraponto de restringir, amplia a leitura já que se sabe ser necessário o constante 

e dinâmico movimento de estudo, investigação, vivência, ciência. 

Wilber estruturou sua vida a partir do aperfeiçoamento em dois 
planos: o pessoal (Gestalt e psicanálise) e o transpessoal (Zen). 
Nesse momento percebeu, tanto empiricamente quanto 
conceitualmente, que a consciência humana já apresentava esses 
dois níveis e que isso acontecia também na filosofia entre o 
existencialismo e o transcendentalismo. (LIMA, 2014. p. 62) 

Wilber transfere esses níveis de maneira genérica para as perspectivas 

teóricas que teve acesso sobre a organização do humano: um pessoal e outro 

transpessoal. Percebendo que havia uma relação entre eles “o nível transpessoal 

englobava o pessoal, mas o inverso não ocorria” (LIMA, 2014, p. 62).  
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Ao avançar em seus estudos, observou, mesmo dentro do nível 
pessoal, perspectivas díspares entre as escolas de psicologia, cada 
uma trabalhando um aspecto peculiar do humano, e, 
consequentemente, apresentado funções psicoterapêuticas 
específicas e constituindo um nível de consciência. [...]No que diz 
respeito ao nível transpessoal, existe também uma subdivisão em 
pelo menos dois subdomínios de transcendência, no qual o mais 
complexo envolve o menos complexo. Assim, a consciência 
transpessoal transcende todos os níveis da esfera pessoal, o nível 
transpessoal mais complexo transcende o anterior e todos os níveis 
pessoais. (LIMA, 2014, p. 63) 

Um dos motivos que nos remonta ao estudo da teoria de Ken Wilber para 

esse texto é a perspectiva de integralidade na compreensão dos fenômenos, além 

da inclusão da dimensão espiritual nesse contexto. Ele propõe um Sistema 

Operacional Integrado (do inglês Integral Operating System - IOS), deslocando a 

ideia de uma sistema de operação integrada em um software para a interpretação de 

fenômenos de maneira geral e de inter-relação entre pessoas, culturas, sociedades.  

Ao usar a Abordagem Integral – um mapa ou sistema operacional 
integrados –, conseguimos facilitar e acelerar dramaticamente os 
conhecimentos inter e multidisciplinares, criando assim a primeira 
comunidade de aprendizagem realmente integral do mundo. 
(WILBER, 2006, p. 16) 

Wilber (2006) propõe uma leitura AQAL7 dos fenômenos. Uma estrutura de 

desenvolvimento que tangencie os modelos pré-pessoais, pessoais e transpessoais 

e os compreenda integradamente. O que não significa dizer que as outras formas de 

pensar as psicologias transpessoais e sues outros teóricos e outras teóricas não 

dariam conta dessa discussão, muito contrariamente. O que nos limita é a 

necessidade da escrita em um dado espaço de tempo que precisa dar conta de 

alguns objetivos estabelecidos, assim a teoria wilberiana por nossa afinidade na 

estrutura de pensamento e na organização das discussões, nos leva ao referido 

autor.  

Wilber se distancia das psicologias transpessoais e diferencia seu trabalho do 

movimento conhecido como New Age. Wilber afirma que é crítico com relação a este 

movimento porque, embora considere que a maioria aponte para a direção certa, 

não chegam a lugar nenhum. (WILBER, 2010, em entrevista) “Ele se colocou como 

sujeito e objeto se sua própria pesquisa e, mediante alcance de níveis de 

                                            

7 AQAL é a abreviação de “todos os quadrantes, todos os níveis, todas as linhas, todos os 
estados, todos os tipos” (...) AQAL é um outro termo para IOS ou mapa integral; porém usado para 
designar essa abordagem específica. (WILBER, 2006, p. 34) 
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consciências mais complexos, pretendeu abordar isso tudo em seus livros. Existe 

uma intenção espiritual em seu trabalho.” (LIMA, 2014, p. 66) Ele também separa-se 

do movimento da psicologia transpessoal e continua suas pesquisas e escritos em 

torno da psicologia integral. Utilizamos o termo abordagem integral/transpessoal 

porque abrange os escritos de antes e depois de sua cisão total com a transpessoal.   

 

2.2.2.2 A PSICOLOGIA INTEGRAL/TRANSPESSOAL DE KEN WILBER E AS 

ESPIRITUALIDADES 

 

“UMA PSICOLOGIA VERDADEIRAMENTE INTEGRAL deve abranger as 

introvisões que resistiram ao tempo, de fontes pré-modernas, modernas e pós-

modernas.” (WILBER, 2000, p. 19). Wilber escreve e publica desde os 23 anos de 

idade. (LIMA, 2014, p. 64). Publicando inicialmente dois livros “[...] direcionados às 

possibilidades criativas de uma nova e mais abrangente epistemologia dos estudos 

da consciência” (RAMOS, 2007, p. 44), os livros publicados foram: O Espectro da 

Consciência e A Consciência sem fronteira: pontos de vista do Oriente e do 

Ocidente sobre o crescimento pessoal. (LIMA, 2014, p. 64) Ao longo de sua carreira 

como escritor, Wilber agrega ideias, desfaz-se delas, muda outras ainda. Assim 

sendo Wilber (1982b, prefácio) propõe uma divisão de fases em suas produções, 

que segundo Reynolds (2004) e Ramos (2007), seriam: a) Fase I – “O Espectro da 

Consciência” (1973-1977); b) Fase II – “A Revolução da Evolução” (1978-1983); c) 

Fase III – “A visão integral: Self, Níveis, Linhas” (1983-1994); d) Fase IV – “Quatro 

Quadrantes & Crítica Pós-moderna” (1995-2000); Fase V – “Abordagem Integral 

AQAL” (2000 em diante). (RAMOS; 2007, LIMA; 2014). 

Interessa-nos, para esta pesquisa, destacar uma produção final da fase III 

(Graça e Coragem) e algumas obras das fases IV e V segundo esta divisão. Onde 

Wilber apresenta as bases da proposta integral, inicialmente e em seguida traz a 

teria mais detalhadamente estruturada. As obras que nos baseamos para a 

discussão teórica deste são: Graça e Coragem 1991; Psicologia Integral, 2000a; 

Uma teoria de Tudo, 2000b; Espiritualidade Integral, 2006. Tendo ainda acessado 

outras obras e ainda outros autores e outras autoras que tratam da perspectiva 

integral/transpessoal de Ken Wilber.  
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Façamos um sobrevoo por sobre os principais conceitos wilberianos que nos 

ajudem a compreender a proposta da Abordagem Integral e suas relações com as 

espiritualidades e a espiritualidade integral, além do diálogo com a formação 

humana e a formação em psicologia. Wilber, no decorrer das III e IV fases de suas 

produções atenta e destaca a importância do contexto em que estamos inseridos e, 

portanto, nossas limitações e contingências de compreensão dos fenômenos 

experimentados no mundo. A proposta de uma abordagem integral caracteriza-se 

justamente pela necessidade de um olhar mais dinâmico e abrangente de um todo 

sem separá-los em partes como a ciência por vezes o faz.   

Nas últimas décadas, na verdade, buscou-se amplamente um mapa 
abrangente de potenciais humanos, que usasse todos os modelos e 
sistemas conhecidos de crescimento humano – dos antigos xamãs e 
sábios às modernas descobertas revolucionárias da ciência cognitiva 
– e distribuísse seus principais componentes em cinco categorias 
simples – os elementos ou chaves essenciais para revelar e facilitar 
a evolução humana. (WILBER, 2006, p. 14) 
 

Com a constante e cada vez maior dinâmica de informações pelo mundo, a 

busca por encontrar explicações e justificativas comuns para os acontecimentos de 

modo geral torna-se emergente. As estruturas de pensamento mais opostas por 

hora caminham paralelamente na tentativa de um denominador comum a todo e 

qualquer fator da vida. Wilber atento a este movimento e já percebendo em seus 

estudos e pesquisas que esta seria uma saída para a compreensão de tantos 

questionamentos ainda persistentes. Ele enumera cinco elementos que podem 

contribuir de forma integral com esta busca. “Quais são esses cinco elementos? Nós 

denominamos quadrantes, níveis, linhas, estados e tipos. [...] Eles não são meros 

conceitos teóricos; são aspectos de sua experiência, contornos de sua consciência, 

[...]” (WILBER, 2006, p. 14) Ele não só os descreve, como também os interliga e 

constrói uma perspectiva teórica que abarca esses elementos (que ele não diz 

serem os únicos, essa é uma visão de compreensão, podem existir e existem outras) 

e os congrega de modo que um mapa integrado, ou um sistema integrado 

operacional (em comparação ao uso de um software), ou ainda a Abordagem 

Integral como ele denomina. O nosso destaque para esta dissertação é propormos o 

uso desta Abordagem Integral de formação possa acontecer na graduação de 

estudantes de psicologia, e outras ainda, sabendo que estes e estas profissionais 

lidarão com pessoas que buscam algum tipo auxílio nas experiências que têm na 
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vida. Faz-se necessário uma formação de perspectiva integral para que a cada 

experiência profissional esteja-se integralmente disponível a servir aos pedidos 

solicitados e contribuir para que haja uma integração naquele ou naquela que 

solicita o pedido. 

A Abordagem Integral nos ajuda a vermos nós mesmos e o mundo 
que nos cerca de modo mais eficaz e abrangente. Porém, é 
importante entender uma coisa desde o início. O mapa integrado é 
apenas um mapa, não é um território. Certamente, não queremos 
confundi-lo com o território – [...] (WILBER, 2006, p. 15) 

Como dissemos faz-se preciso integrar e construir outros modelos de 

existência no muito. Modelos que não partam de um princípio excludente como 

histórica e culturalmente temos vivido. O mapa integral guia para compreendermos 

os contornos das consciências, proporciona leituras mais abrangente do que as 

experiências humanas possam ser. Outro nome para mapa integrado é o Sistema 

Operacional Integrado (IOS do inglês Integral Operating System), mas para 

compreender a Abordagem Integral é preciso compreender os cinco elementos das 

fronteira da consciência. (Wilber, 2006) 

Iniciemos por compreender o que cada um desses elementos apresentado 

por Wilber propõem para a Abordagem Integral e ao final da apresentação dos 

mesmos tratamos de explicar como se relacionam. Os elementos são: estados de 

consciência, estágios ou níveis de consciência, linhas de desenvolvimento, tipos e 

quadrantes. 

a) Estados de consciência 

Há padrões de estados de consciência bastante conhecidos, Wilber os 

denomina de principais, outros ainda de naturais.  

Todos estão familiarizados com os principais estados de 
consciência, por exemplo, vigília, sono e sono profundo. [...] Há 
diversos tipos de estados de consciência, entre os quais estados 
meditativos [...], estados alterados [...] e uma variedade de 
experiências “de pico” [...]. (WILBER, 2006, p. 16) 

 Um estado de consciência são momentos de consciência em que nos 

encontramos, não são permanentes, são temporários. Pode-se estar desperto em 

certo momento, mas no seguinte não; pode-se ter um experiência que culmine, mas 

em seguida não mais se experimenta e assim sucessivamente. Wilber destaca a 

impermanência do estado, embora sejam vividos com frequência e haja consciência 

nesta vivência. 
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As grandes culturas tradicionais [...] afirmam que os três estados 
naturais de consciência – de vigília, de sono e de sono profundo –, 
na verdade, contêm um volume valioso de sabedoria e de despertar 
espirituais... se soubermos usá-los corretamente. (WILBER, 2006, p. 
17) 

 A experiência de um estado de consciência, ou mais de um, é comum a todos 

e todas. Pode tomar diversas proporções, em sendo por vezes um estado que não 

interfira na vida de quem o experimenta, mas por outras pode ser umas das 

experiências mais significativas que se pode ter. Há um extensa variação de 

indivíduo a indivíduo. 

[...] todos vivenciam diversos estados de consciência que, quase 
sempre, proporcionam profunda meditação, significado e motivação 
no indivíduo e em outros. Em qualquer situação dada, os estados de 
consciência talvez não sejam muito importantes, ou talvez sejam o 
fator determinante, mas nenhuma abordagem integral pode se dar ao 
luxo de ignorá-los. (WILBER, 2006, p. 17) 

Sendo experiências transitórias que atravessam a vida e variam de 

significação para cada um e cada uma que o experimenta. “Os estados de 

consciência vêm e vão, até mesmo grandes experiências “de pico” ou estados 

alterados, por mais profundos, vêm, duram certo tempo e, depois, passam. Por mais 

maravilhosas que sejam suas capacidades, eles são temporários.” (WILBER, 2006, 

p. 17) Assim ter acesso e consciência aos estados podem proporcionar situações 

que elevação, sublimação e vivências nunca antes tidas.  

b) Estágios ou níveis de desenvolvimento  

Por outro lado os estágios ou níveis de consciência dizem da permanência do 

indivíduo naquele nível em que se encontram. Diferentes autores e autoras do 

desenvolvimento humano (Piaget, Vigotsky, Wallon na Psicologia e na Educação; 

Max Weber, Durkheim, Karl Marx na Sociologia; Charles Darwin nas ciências 

biológicas e sucessores/as em diversas áreas) já debruçaram extensamente suas 

pesquisas em estruturar características que elaborem alguns modelos de estágios. 

[...] os estágios de consciência são permanentes. Os estágios 
representam os verdadeiros marcos de crescimento e 
desenvolvimento. Depois que atinge determinado estágio passa a 
ocorrer uma aquisição constante. (WILBER, 2006, p. 17 e 18) 

 Ao alcançar determinado estágios, diz Wilber, não mais será possível 

retornar, caso ele não seja permanente, não é estágios, trata-se de um estado de 

consciência. O que anuncia uma constante progressão, descartando a possibilidade 
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de regressão em um processo de crescimento em uma dada característica ou linha. 

De forma mais simples, uma vez atingida outra série não é possível retornar a 

anterior, o que não nos impede de assistirmos algumas aulas novamente, mas isso 

não nos fará retornar a séria já transcorrida. 

“Há inúmeras formas de apresentar dados de desenvolvimento e, portanto, há 

vários tipos de conceitos de estágios. [...] Qual está certo? Todos; depende 

apenas do que se deseja analisar no crescimento e no desenvolvimento.” (WILBER, 

2006, p. 18) Como dissemos as formas são variadíssimas para elaborar estruturas 

de estágios. Variam com a cultura, a história, a linguagem, as características 

geográficas, sociais, morais e não há como apresentar um modelo correto e um 

outro equivocado. É possível apenas apresentá-los e cruzar informações que 

complementem as leituras reciprocamente. 

Além disso, refere-se também aos “estágios de desenvolvimento” 
como “níveis de desenvolvimento”, a ideia sendo que cada estágio 
representa um nível de organização ou de complexidade. [...] A 
palavra “nível” não tem significado rígido, nem excludente; apenas 
indica que há qualidades emergentes relevantes que costumam 
surgir de modo discreto ou quântico, esses saltos ou níveis de 
desenvolvimento são aspectos pertinentes de muitos fenômenos 
naturais. (WILBER, 2006, p. 18) 

Wilber costuma utilizar os conceitos de estágios de autodesenvolvimento 

apresentados pela primeira vez por Jane Loevinger e Susann Cook-Greuter; a 

Espiral Dinâmica de Don Beck e Chris Cowan; e as ordens de consciência, 

pesquisadas por Robert Kegan. Para exemplificar os estágios de consciência, Wilber 

apresenta as ideias de estágio pré-convencional ou egocêntrico, ou ainda corpo; 

estágio convencional ou etnocêntrico, ou ainda, mente; estágio pós-convencional ou 

globocêntrico, ou ainda espírito. (WILBER, 2006) Sendo: 

 O estágio 1, dominado pela realidade física geral, é o “corporal” 

(usando o corpo em seu significado corriqueiro de corpo físico). Visto que somo 

identificados meramente pelo organismo corporal separado e seus impulsos de 

sobrevivência, esse é também o estágio do “eu”. 

 O estágio 2 é o “da mente”, em que a identidade se expande além do 

corpo isolado como um todo, e começa a ter relacionamentos com muitos outros, 

talvez segundo valores comuns, interesses mútuos, ideias semelhantes ou sonhos 

comuns. Porque o indivíduo pode usar a mente para assumir o papel de outrem – 
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para se colocar no lugar dele e sentir como é ser o outro –, sua identidade passa do 

“eu” para o “nós” (a mudança de egocêntrico para etnocêntrico). 

 No estágio 3, a identidade se expande novamente, dessa vez do “nós” 

para “todos nós” (a mudança de etnocêntrico para globocêntrico). Aqui, o indivíduo 

começa a entender que, além da maravilhosa diversidade de seres humanos e de 

culturas, há também similaridades e interesses comuns. Descobrir a comunidade de 

todos os seres é passar de etnocêntrico para globocêntrico, e é “espiritual” no que 

se refere às coisas comuns a todos os seres sencientes8. (WILBER, 2006, p. 20) 

Os estágios dizem de nossa forma de operar no mundo. Como nos portamos 

diante das diversas situações da vida está intimamente relacionado com os estágio 

ou nível de desenvolvimento que nos encontramos. É um elemento mais genérico se 

comparado com os outros apresentados por Wilber. Seria como um modos operandi. 

c) Linhas de desenvolvimento 

Elas revelam o crescimento e o desenvolvimento, desdobram-se em estágios 

progressivos, que são os que acabamos de resumir. Para apresentar o elemento 

linhas de desenvolvimento, Wilber traz o modelo do Psicográfico Integral, onde ele 

cruza alguns dos elementos já apresentados para a compreensão articulada. 

c.1) O psicográfico Integral 

A proposta do psicográfico integral explica as diferenças que cada indivíduo 

tem em determinados desenvolvimentos (cognitivos, emocionais, sociais, culturais, 

espirituais...). Com o psicográfico pode-se estabelecer onde temos mais facilidades 

e onde se localizam as dificuldades no desenvolvimento. Por ser integral, aparecem 

nele as diferentes linhas de desenvolvimento que conhecemos e outras que 

possamos vir a conhecer e como podem relacionar-se. 

O psicográfico ajuda a localizar nossos maiores potenciais. [...] 
também nos ajuda a ver como praticamente todos nós temos um 
desenvolvimento irregular, e, assim, ajuda a nos impedir de 
pensarmos que, porque somos excelentes em determinada área, 
precisamos sê-lo em todas as outras. Na verdade, costuma ser o 
contrário. (WILBER, 2006, p.23) 
 

                                            

 

8 Capaz de sentir o perceber através dos sentidos. 
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 O que não significa dizer que se somos desenvolvidos integralmente, não 

temos todas as linhas bem desenvolvidas. Trata-se de ter consciência ampla de 

quais são nossas características e de que maneira elas podem ser potencializadas e 

que outras características podemos ainda desenvolver.  

Sermos “desenvolvidos de modo integral” não significa que 
precisamos brilhar em todas as inteligências conhecidas, nem que 
todas as nossas linhas devem estar no nível 3, mas, sim, que temos 
uma boa percepção de como é nosso psicográfico para que 
possamos planejar nosso desenvolvimento futuro com uma 
autoimagem muito mais integral. (WILBER, 2006, p. 23) 
 

 

 

 

 

Figura 2: Psicográfico 

 

Fonte: WILBER, 2006, p. 24 
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Sobre o gráfico, Wilber alerta:  

[...] Gráfico simples que mostra os três estágios principais (ou níveis 
de desenvolvimento) e cinco das inteligências mais relevantes (ou 
linhas de desenvolvimento). As diversas linhas progridem pelos 
principais estágios ou níveis de desenvolvimento. Os três níveis, 
ou estágios, aplicam-se a qualquer linha de desenvolvimento – 
sexual, cognitivo, espiritual, emocional, moral e assim por diante. O 
nível de uma determinada linha simplesmente representa sua 
“altitude” em relação ao seu crescimento e consciência. (WILBER, 
2006, p. 22 e 23) 

As correlações que Wilber estabelece complexificam-se a cada novo conceito 

apresentado. Resumindo este trecho, compreendemos que “ser “informado de 

modo integral” não significa ter de dominar todas as linhas de desenvolvimento, 

mas sim ter consciência delas.” (WILBER, 2006, p. 24) Diz Wilber ainda: “[...] o 

crescimento e o desenvolvimento acontecem por uma série de estágios ou níveis, 

dos menos desenvolvidos e menos integrados aos mais desenvolvidos e mais 

integrados.” (WILBER, 2007, p. 173) Há um rede invisível que se desvela 

paulatinamente nas experiências que os fenômenos nos proporcionam é preciso ter 

ciência para conhece-los. 

d) Tipos 

Outro conceito que Wilber acrescenta às suas reflexões publicadas é o de 

tipos que ele diz apenas se referir  

[...] aos itens que podem estar presentes em praticamente qualquer 
estágio ou estado. Uma tipologia comum, por exemplo, é de Myers-
Briggs (cujos tipos principais são percepção, pensamento, sensação 
e intuição).  É possível ser qualquer um desses tipos em 
praticamente qualquer estágios de desenvolvimento. Essas 
“tipologias horizontais” podem ser utilíssimas, sobretudo quando 
combinadas a níveis, linhas e estados. Para mostrar o que está 
envolvido, podemos usar “masculino” e “feminino”. (WILBER, 2006, 
p. 26) 

 O tipo parece-nos descrever o lugar do qual se opera. A estrutura ou as 

estruturas nas quais estamos inseridos ou inseridas para viver o mundo que é 

construído. Que ele lembra não estar desconectado de uma organização social, 

cultural, histórica. Destacando que por operar em um tipo não significa que não haja 

em nós características de um outro tipo, elas não são excludentes, podem acontecer 

paralelamente com a ressalva de que algum dos tipos se evidenciará nas nossas 

expressões mais diversas.  
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A questão pertinente é que sempre que usarmos o IOS, estamos 
automaticamente verificando qualquer situação – em nós mesmos, 
em outrem, em uma organização, em uma cultura – e garantindo a 
inclusão de ambos os tipos masculino e feminino de forma a ser o 
mais abrangente e inclusiva possível. [...] em cada caso, todo 
indivíduo deve entrar em contato tanto com o masculino quanto com 
o feminino, não importa como ele os vê. (WILBER, 2006, p. 29 e 30) 

Wilber exemplifica com o tipo masculino e feminino, transportando para o 

nosso texto poderíamos pensar os tipos de espiritualidade que podem aparecer 

classificadas pelos e pelas participantes desta pesquisa. Os e as estudantes 

nomearam espiritualidades de diferentes formas, diferentes tipos, uns chamaram de 

laica, ou de religiosa, ou de ação ao outro, ou de movimento voltado ao universo. 

Enquanto o psicográfico que apresentamos na seção anterior nos diz o modo de 

operar no mundo, o tipo diz qual estrutura estará por traz dessa forma de operar no 

mundo.  

[...] há muitas outras “tipologias horizontais” que podem ser úteis 
quando fazem parte de um IOS abrangente, e a Abordagem Integral 
baseia-se em qualquer uma ou em todas essas tipologias 
dependendo da situação. “Tipos” são tão importantes quanto 
quadrantes, níveis, linhas e estados. (WILBER, 2006, p. 30) 

Basta que se esteja atento e atenta para compreender que tipologias 

horizontais estarão impressas nas formas de agir, pensar, falar, viver. E 

correlacionar com tantos outros fenômenos que eventual ou constantemente se 

organizam nas situações para que a Abordagem Integral faça sentido e seja 

operacionalizada, expandindo a organização teórica. 

e) Quadrantes 

Sendo todos nós uma rede complexa e de múltiplas dimensões integradas, 

como propõe o Grande Ninho ou Cadeia do Ser9 na perspectiva de Wilber. Que não 

se trata de um simples esquema onde fenômenos estão mergulhados (como por 

exemplo, elétrons, prótons, nêutrons em um átomo, átomos em uma molécula, 

moléculas em uma célula, células em um tecido e sucessivamente em amplos os 

sentidos), há um complexo de existência em cada ser e na relação deste com os 

outros, essa a grande cadeia em que nos encontramos. Embora outras teorias 

                                            

9 “A Grande Cadeia do ser é, na verdade, um “Grande Ninho do Ser”, com cada dimensão 
maior envolvendo e abarcando as dimensões menores, numa forma muito semelhante a uma séria de 
círculos ou de esferas concêntricas.” (WILBER, 2000, p. 19) A Grande Cadeia do Ser ou Grande 
Ninho do Ser é a representação da grande complexidade que cada ser experimenta em si e em 
relação com os outros, é a infinidade de significações e vivências que cada fenômeno o é.  
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científicas também defendam, talvez com diversas denominações, o destaque que 

damos a este tipo de “integralidade” é a presença e relevância da dimensão 

espiritual ou espiritualidades como aqui temos chamado. Defendemos que os 

fenômenos são também em uma dimensão espiritual, integrada às outras dimensões 

que ele é. Ken Wilber (2006), fala em diversos níveis do humano: físico, mental, 

emocional, espiritual. Onde não somos partes agregadas, que separadas podemos 

estudar. Somos um complexo dessas partes e outras ainda desconhecidas, a 

grande discussão estará implicada da relação que estabelecemos entre elas.  

Para justificar os quatro quadrantes do cosmos, Wilber compara com a 

construção linguística que grande parte das organizações sociais possuem, as 

primeira, segunda e terceira pessoas do discurso. Em paralelo com as ideias de 

Beleza, Bondade e Verdade. O eu estético, o tu bom e o ele/eles verdadeiro. Ainda 

acrescentando às realidades da autoexpressão, moralidade e ciência 

respectivamente. Os Quatro Quadrantes do Kosmos, organizam-se à maneira deste 

esquema onde o primeiro quadrante (superior esquerdo) seria o “eu”, o quarto 

(inferior esquerdo) o nós, constituindo a primeira pessoa do discurso; o segundo 

quadrante (superior direito), constitui a segunda pessoa “tu”; e o terceiro quadrante 

(inferior direito) o “ele/eles”. 

O Belo, o Bom e o Verdadeiro são meramente variações dos 
pronomes de 1ª, 2ª e 3ª pessoas encontrados em todos os principais 
idiomas, e isso acontece porque Beleza, Verdade e Bondade são 
dimensões reais da realidade à qual a linguagem se adaptou. A 3ª 
pessoa (ou “ele”) refere-se à verdade objetiva, que é melhor 
investigada pela ciência. A 2ª pessoa (ou “você/nós”) refere-se à 
Bondade, ou às maneiras em que nós – você e eu – nos tratamos, e 
se o fazemos com decência, honestidade e respeito. Ou seja, a 
moralidade fundamental. Além disso a 1ª pessoa lida com o “eu” com 
o self e com a autoexpressão, com a arte e a estética, com a beleza 
que está nos olhos (ou no “eu”) de quem vê. (WILBER, 2006, p. 35) 
 

Para tanto, Wilber (2001a, 2002, 2006) propõe que para compreensão do 

fenômeno humano é fundamental uma visão interdependente das quatro áreas do 

Kosmos (o que ele denomina quadrantes). Organizadas em dois grandes blocos: 

interior (quadrantes esquerdos na organização de Wilber) e exterior (quadrantes 

direitos), sendo as áreas do intencional (quadrante superior esquerdo - SE) e cultural 

(quadrantes inferior esquerdo - IE) com características de serem hermenêuticas e 

abordarem a consciência, formando o bloco do interior, e as áreas comportamental 
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(quadrante superior direito - SD) e social (quadrante inferior direito - ID) marcando o 

exterior e tornando-se reconhecidas por serem monológicas, empíricas, positivistas 

e formais. “Essas dimensões de “eu”, “nós” e “ele” são tão importantes que as 

denominamos os quatro quadrantes, e os transformamos em uma base de modelo 

integral ou IOS. (Chegamos aos “quatro” quadrantes ao subdividirmos “ele” em “ele” 

singular e “eles” plural).” (WILBER, 2006, p. 35) 

Wilber empreende a pesquisa sobre os níveis de desenvolvimento da 

consciência, considerando o diálogo entre a modernidade e a pós-modernidade. Seu 

propósito consiste em formular uma Abordagem Integral capaz não só de reconstruir 

as etapas da evolução consciencial, mas também coordená-las com os âmbitos da 

cultura, organização social, política e tecnológica. Embora Wilber aponte que 

sempre haverá algo a conhecer e descobrir e consequentemente acrescentar na 

proposta de Abordagem Integral. O que ele destaca ser possível é articular o que já 

é conhecido e com esse mapa elaborar interpretações que naquele momento 

possam tratar de fenômenos diversos. A teoria dos Quadro Quadrantes do Kosmos 

com a proposta de uma matriz AQAL10 que contribui para a compreensão da teoria 

dos quatro quadrantes e dos níveis de desenvolvimento em cada um desses 

quadrantes. Essa ideia corrobora com a composição da visão das práticas para um 

bem-estar integral e pode ser vista estruturalmente representada na figura a seguir. 

O quatro quadrantes são “as quatro perspectivas fundamentais em qualquer ocasião 

(ou os quatro modos básicos de se analisar qualquer coisa).” (WILBER, 2006, p. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

10  A matriz AQAL abarca as diversas metodologias já existente ou futuramente criadas que 
possam investigar os eventos de qualquer das dimensões dos quatro quadrantes. Como, por 
exemplo, a hermenêutica apresenta-se como uma adequada teoria metodológica para investigações 
no quadrante SE na estrutura dos Quatro Quadrantes do Kosmos. 
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Figura 3: Representação da Teoria dos Quatro Quadrantes de Ken Wilber  

 

Fonte: LIMA (2014) 

 

Nesta figura Wilber destaca diferentes pontos distribuídos no que ele organiza 

e chama de quadrantes. Justificando que  

[...] os quatro quadrantes, ou perspectiva quadrática, sugerem que 
cada ocasião, à medida que ela surge, tem quatro dimensões 
fundamentais (o dentro e o fora do indivíduo e do coletivo; o 
intencional, o comportamental, o social e o cultural; o subjetivo, o 
objetivo, o interobjetivo e o intersubjetivo). Elas não estão 
empilhadas umas sobre as outras, nem ao lado umas das outras, 
nem inter-relacionadas em uma longa sequência de sistemas. Elas 
são, literalmente, dimensões equivalentes (porém, não idênticas) de 
cada ocasião. Cada ocasião surge e evolui quatro vezes. (WILBER, 
2006, p. 188) 

O quadrante superior esquerdo diz respeito aos aspectos individuais e 

interiores do indivíduo, tal como ela é estudada pela psicologia do desenvolvimento, 

tanto em suas formas de manifestação convencionais como também contemplativas. 

É o aspecto subjetivo da consciência e contém todo o espectro do desenvolvimento 

consciencial. Esse quadrante faz uso da linguagem da primeira pessoa do singular 

(EU) para relatar e interpretar as vivências internas do fluxo interior da consciência 

de cada indivíduo. É, segundo Wilber (2002, p. 78), a “sede da estética, ou a beleza 

que está no ‘eu’ do observador”, enfim, diz respeito a todo o aspecto subjetivo e 
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intencional do ser. Com este argumento, Wilber chama este quadrante de primeira 

pessoa (1ªP) fazendo alusão à primeira pessoa do discurso que utilizamos em nossa 

língua. Usa ainda a expressão perspectiva de 1ªP para referir-se de que tipo de 

interpretação tem-se como ponto de partida e posteriormente complexifica o diálogo 

com o leitor ou leitora e/ou com aqueles e aquelas que se debruçam sobre um 

fenômenos para interpretá-lo acrescentando “outras pessoas” nas possíveis leituras 

dos fenômenos a partir dos quadrantes. “No quadrante superior esquerdo (o interior 

do indivíduo), encontramos nossos pensamentos, sentimentos e sensações 

imediatos, e assim por diante (todos descritos na 1ª pessoa).” (WILBER, 2006, p. 36) 

O bem-estar integral neste quadrante engloba o cuidado com os níveis 

emocionais, mentais e espirituais. O nível emocional caracteriza-se por uma série de 

práticas que visam o manejo das emoções através da respiração e do uso 

consciente da sexualidade, por exemplo. Busca-se a “Transmutação de Emoções”, 

principalmente das emoções negativas através de práticas como o “t’ai chi, ioga, 

bioenergética, circulação do prana ou energia do sentimento, qi gong” (WILBER, 

2002, p. 130) e “transmutação de emoções, treinamento de inteligência emocional, 

bhakti ioga (práticas devocionais), prática emocional cautelosa, tonglen (meditação 

de troca compassiva), arte e expressão criativa” (WILBER, 2006, p. 260). Wilber 

(2006, p. 261) destaca que o trabalho com o “Sexo (ou Ioga sexual) se concentra 

nos aspectos tântricos do relacionamento, sobretudo usando os quadrantes SE e IE 

como ponto para o despertar.”  

Neste nível também se inclui as práticas que visam o trabalho com a sombra, 

ou inconsciente reprimido. De forma geral, este trabalho visa acessar e integrar 

aspectos negligenciados ao longo do desenvolvimento com o objetivo de favorecer 

uma maior integração do ser consigo, com o outro e com o mundo. Wilber sugere 

como recurso para o trabalho com a sombra a “terapia Gestalt, terapia cognitiva, 

processo 3-2-1, trabalho com os sonhos, interpessoal, psicanálise, arte e 

musicoterapia” (WILBER, 2006, p. 260). 

O nível da Mente considerando a cognição, sobretudo, a capacidade de 

adotar perspectivas, como fundamental para “criar um espaço de perspectivas 

múltiplas na psique” (WILBER, 2006, p. 259), Wilber destaca que práticas que 

ajudem a ampliar a visão de homem e realidade podem ser extremamente úteis, 
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assim como as psicoterapias, as terapias cognitivas e o trabalho com a sombra, pois 

ajudam a flexibilizar os padrões mentais através do descentramento do eu. 

O nível do espiritual aqui são incluídos as práticas e conteúdos voltados para 

o desenvolvimento de estados meditativos ou contemplativos; que buscam favorecer 

uma ampliação da consciência11 que permita incluir o máximo possível as várias 

dimensões do humano. Wilber destaca que as práticas neste nível vão do 

treinamento meditativo, visualizações até prece centrada.  

O quadrante superior direito expressa a contraparte objetiva e externa ao 

quadrante superior esquerdo. Trata-se da base atômica, molecular, orgânica, 

biológica e corpórea, enfim, objetiva com a qual a experiência intencional da 

consciência interage e se expressa na forma comportamental. A linguagem 

correspondente a esse quadrante relata os fatos científicos do organismo individual. 

Wilber (2006, p. 36,37) indica que a dimensão objetiva é 

[...] portanto, o que qualquer evento individual parece ser de fora. 
Isso inclui, sobretudo, o comportamento físico, os componentes 
materiais; a matéria e a energia e o corpo físico – porque todos 
esses itens aos quais podemos nos referir de modo objetivo, na 3ª 
pessoa, ou “ele”. 

O trabalho neste quadrante envolve o cuidado com o corpo12, englobando os 

aspectos físico e neurológicos. As práticas que tratam do físico incluem o manejo da 

dieta e o trabalho estrutural (levantamento de peso, aeróbica, longas caminhas, 

Rolfing). Já as práticas que tratam do Neurológico buscam corrigir os possíveis 

desequilíbrios bioquímicos com tratamento farmacológico, bem como estimula o uso 

de máquinas para o cérebro/mente que ajudem “a induzir estados de consciência 

teta e delta” (WILBER, 2002, p. 130). Wilber ainda destaca a prática do Tai chi 

chuan, Qi Gong para trabalhar com o corpo sutil e o “exercício para os três corpos” 

(WILBER, 2006, p. 260) que trabalha simultaneamente o físico, o sutil e o causal. 

Wilber também não negligenciou a passagem do “eu” para o “nós” no 

tratamento da experiência fenomenológica do “ser no mundo”. O quadrante inferior 

esquerdo tematiza a pluralidade dos sujeitos, o mundo dos valores, as visões de 

mundo, o ethos compartilhado pelos indivíduos, a esfera subjetivo-coletiva. O “eu” 

                                            

11 Por ampliação da consciência queremos sugerir o desenvolvimento da plena atenção 
para o momento vivido. 

  12 O corpo tem uma perspectiva de “denso, sutil e causal”. 
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coletivo vivencia também uma evolução que expressa a contraparte intersubjetiva do 

desenvolvimento da consciência individual. 

A linguagem desse quadrante é a linguagem do nós: linguagem de 
segunda pessoa ou linguagem do eu-tu, que envolve entendimento 
mútuo, eqüidade e bondade. Em resumo, como você e eu nos 
arranjamos para nos relacionarmos harmoniosamente. Esse é o 
quadrante cultural. (WILBER, 2002, p. 79) 

Neste quadrante se destaca as práticas que buscam ativar o bem-estar 

através dos relacionamentos, dos serviços comunitários e da ética. Wilber destaca 

que os relacionamentos com a família, com os amigos e com os seres sencientes 

em geral são fundamentais para potencializar o crescimento pessoal e favorecer a 

descentralização do eu. Com este mesmo objetivo os “Serviços Comunitários”, tais 

como “trabalho voluntário, abrigos para moradores de rua, asilos, etc” (WIBER, 

2002, p. 131) possibilitam o deslocamento do olhar do eu para uma visão mais 

abrangente e inclusiva. 

A ética é posta como um exercício fundamental de cuidado neste quadrante, 

retomando assim suas raízes terapêuticas gregas. Wilber destaca a ética como 

“empenho com o mundo intersubjetivo do bem, prática da compaixão com relação a 

todos os seres sencientes” (WILBER, 2002, p. 131) e aponta os “códigos de ética, 

ética profissional, ativismo ecológico e social, autodisciplina ética integral, esportes, 

votos e juramentos” (WILBER, 2006, p. 260) como práticas a serem realizadas para 

a melhoria do bem-estar integral. 

A vivência cultural da humanidade não está obviamente dissociada de sua 

base social, institucional e tecnológica. Assim, o quadrante inferior direito, com sua 

linguagem dos “Istos”, tem por meta refletir sobre a evolução das várias formas de 

organização social, institucional e tecnológica construídas pela humanidade ao longo 

de sua história. Sendo, portanto a contraparte externa-coletiva do quadrante inferior 

esquerdo. As práticas para o bem-estar neste quadrante englobam o trabalho com 

as visões de sistemas, assim como o trabalho institucional. Destacando assim estas 

práticas: “Sistemas – exercício de responsabilidade com relação a Gaia, à natureza, 

à biosfera e às infra-estruturas geopolíticas em todos os níveis. Institucional – 

exercícios de deveres educacionais, políticos e cívicos para a família, a cidade, o 

Estado, a nação e o mundo.” Wilber (2002, p. 130) 
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Analisando os quadrantes com maior atenção, percebe-se que os 

quadrantes direitos (Superior e Inferior) são eminentemente objetivos, podendo ser 

colocados sobre a rubrica da linguagem do “Isto”, de forma que passamos a algo 

semelhante aos “‘Três Grandes’ do eu, do nós e do ele ou eles. Ou a estética do 

‘eu’, a moral do ‘nós’ e os ‘ele’ ou ‘eles’ da ciência. Em paralelo ao Belo, o Bom e o 

Verdadeiro; relatos de primeira pessoa, de segunda pessoa e de terceira pessoa; 

eu, cultura e natureza; arte, ética e ciência” (WILBER, 2002, p. 79; WILBER, 2006). 

A questão é que cada evento no mundo manifesto tem todas essas 
três dimensões. Pode-se observar qualquer evento do ponto de vista 
do “nós” (não apenas como eu, mas como os outros os vêm); como 
em “ele” (isto é, os fatos objetivos do evento). (WILBER, 2006, p. 35) 

Pensar no bem-estar dentro de um modelo integral indica uma abertura para 

sensibilizar e exercitar “o corpo, a mente, a alma e o espírito no eu, na cultura e na 

natureza” (WILBER, 2002, p. 131), de forma que quanto mais abrangente for nossa 

capacidade de estender um abraço integral a todas as áreas do seu ser, maiores 

serão também as possibilidades de bem-estar integral. “Assim, um caminho 

integralmente informado leva em consideração todas essas dimensões e, portanto, 

chega a uma abordagem mais abrangente e eficaz – no “eu”, no “nós” e no “ele” – 

ou no self, na cultura e na natureza.” (WILBER, 2006, p. 35) 

f) A matriz AQAL 

A ideia de matriz AQAL é abranger metodologicamente as discussões sobre 

as perspectivas e quadrantes que apresentamos. Como o nome sugere, trata-se de 

uma matriz, uma proposta de interpretação que a ela podem ser agregadas outras 

formas de compreender experiências. Não é a única existente, nem constitui-se 

como a melhor das formas de interpretação teórico-metodológica, é mais uma. É 

uma estrutura possível. 

A-Q-A-L (pronuncia-se ab-qwul), que é a abreviação de “todos os 
quadrantes, todos os níveis, todas as linhas, todos os estados, todos 
os tipos” – e esses são apenas os componentes que já resumimos 
(com exceção dos quadrantes). AQAL é outro termo para IOS ou 
mapa integral; porém, usado para designar essa abordagem 
específica. (WILBER, 2006, p. 34) 

 A proposta de interpretação AQAL argumenta por uma inclusão de 

perspectivas teóricas mais complexas nas averiguações científicas que por vezes 

são tratadas individualmente. Teorias metodológicas que somem e contribuam para 

a investigação para um melhor aproveitamento a aprofundamento das questões 
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envolvidas, tanto em níveis mais objetivos como subjetivos. Assim como, Anderson e 

Braud (2011) propõem, na obra Transforming Self and Others Trought Research – 

Transpersonal Research Methods and Skills for the human Sciences and 

Humanities, como o próprio título sugere, que o processo de pesquisa não só dê 

conta de uma investigação científica separadamente dos e das que a ela estejam 

ligados e ligadas. É preciso que a pesquisa agregue mudanças em quem participa, 

trans-formando. A AQAL 

[...] É o resultado de uma prática de inclusão, não uma teoria sobre 
inclusão. Uma metodologia sobre inclusão. Uma metodologia é uma 
prática, uma injunção, um exemplo, um paradigma – que provoca 
fenômenos, experiências e dados [...] – e AQAL é apenas um meta-
paradigma para o rastreamento simultâneo de, no mínimo, oito 
metodologias. Uma dos métodos de definir a relação de todas as 
experiências e mundos fenomenais resultantes é a matriz AQAL. 
Contudo, as práticas e seus dados vêm em primeiro lugar – as 
experiências reais geradas por injunções e exemplos –, seguidos 
pela teoria. (WILBER, 2006, p. 264 e 265) 

 A metodologia que utilizamos nesta dissertação não é a AQAL. Por conta da 

limitação em termos temporais para entrega do produto final deste trabalho, não foi 

possível incluir a perspectiva teórico-metodológica que Wilber apresenta, embora 

vislumbremos nela grande contribuição para o campo científico. Escolhemos a 

Análise de Conteúdo Temática (ACT) para recortar das falas, de modo ainda 

simples, as expressões das espiritualidades e aprofundar numa discussão com as 

teorias já existentes. Trazemos a estrutura AQAL para compreender que Wilber não 

só apresenta uma teoria, como também uma apanhado prático, embora tímido em 

termos de execução, que pode nortear pesquisas que forma ampla e 

esquematizada, não se trata de um aglomerado de ideias, ele defende uma 

articulação comprometida com o sentido e a consciência das limitações e expansões 

que os fenômenos proporcionam. 

A estrutura AQAL é um lembrete vívido de que os indícios 
multidimensionais de, no mínimo, oito perspectivas e metodologias 
(que revelam oito zonas de seu próprio ser-no-mundo) – precisam 
ser levados em conta na compreensão de qualquer empreendimento 
e, certamente de algo tão importante quanto a religião, a 
espiritualidade e a ciência no mundo pré-moderno, moderno e pós-
moderno. (WILBER, 2006, p. 265) 

 Multidimensionalizar as perspectivas teóricas e de vida. O movimento da vida 

é constante e dinâmico. Pesquisar e viver são movimentos paralelos, não há como 

experimentar um sem o outro no sentido de haver sempre novas descobertas, seja 
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de forma empírica ou científica. A AQAL contribui para uma experiência de pesquisa, 

e porque não de vida, de forma abrangente e consciente de que os limites e as 

novas possibilidades estarão a nos mover em infinitos sentidos. Sigamos 

especificamente para um dos termos mais importantes desta dissertação: 

espiritualidades. Discutiremos a categoria a partir das propostas de Wilber tendo em 

vista que anteriormente trouxemos um apanhado geral das ideias de espiritualidades 

de outros autores e outras autoras. O que não significa que sejam contrárias e 

excludentes. São perspectivas diferentes, mas que por muitas vezes se entrecruzam 

e contribuem valorosamente para as construções que neste texto aparecem, mas 

também em muitos outros.  

 É preciso relembrar que não acreditamos ser possível falar em espiritualidade 

por não ser um termo que apresenta uma só significação ou interpretação e nem 

experimentar as espiritualidades de uma única forma. Trazemos como um primeiro 

consenso, nestes termos, que as espiritualidades não são apenas significações, são 

também experimentações e vivências que podem ser trans-formadoras, daí a 

estreita ligação com a formação humana que o título e o texto desta dissertação 

anunciam.  

Neste trecho do texto trazemos algumas da ideias que Wilber apresenta sobre 

espiritualidades tendo em vista que com a breve apresentação anterior de conceitos 

importantes da sua teoria, as compreensões dos termos que por hora aparecem 

fiquem mais claras. 

Quando entrevistado por Edith Zundel, registro que ele fez no livro Graça e 

Coragem (2007), em comentário a seguinte frase da entrevistadora: “Agora entendo 

por que, em seus livros, você sempre afirma que a ascensão moderna da 

racionalidade, que normalmente gasta tanto tempo renegando a religião, é, na 

verdade, um movimento bastante espiritual.” (WILBER, 2007, p. 189), Wilber diz: [...]  

é natural que lamentem a ascensão da racionalidade e da ciência 
moderna, porque elas – nível cinco – transcendem e desmontam 
definitivamente as visão de mundo arcaica, mágica e mítica. 
Portanto, a maioria do estudiosos acha que a ciência está matando a 
espiritualidade em geral, matando todas as religiões, exatamente 
porque não parece entender a religião mística13 muito bem, e, desse 

                                            

13 Praticada por aqueles que dão um significado esotérico ou “oculto” para os mitos e esses 
significados são descobertos por meio da experiência direta, interior e contemplativa, e não por algum 
sistema exterior de crença, símbolo ou mito. (WILBER, 2007, 168) 
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modo, deseja fervorosamente a volta dos velhos e bens tempos 
míticos, antes da ciência, os velhos e bons tempos pré-racionais, 
onde pensa que se encontra a religião “real”. Mas o misticismo é 
transracional e, portanto, está subjacente ao nosso futuro coletivo, 
não ao nosso passado coletivo. (WILBER, 2007, p. 189, nota nossa) 

 Com esse trecho entendemos que Wilber enuncia uma confusão de 

interpretação dos cientistas modernos para com as religiões. A discussão gira em 

torno da diferença entre uma vivência mítica da religião e a vivência mística da 

religião. Viver religiões de forma mítica é aceitar dogmas, símbolos, mitos sem que 

isso faça sentido àquele ou àquela que diga fazer parte da convivência religiosa. 

Viver misticamente a religião é transformar aquilo que é de culto exterior em culto 

interior, significar de maneira a vivenciar e sentir e não se caracterizar por repetição 

de símbolos, ideias ou mitos, mas uma apropriação que do que religião propõem. A 

questão trazida por Wilber diz do fato dos cientistas da modernidade por vezes não 

acharem relevância em práticas religiosas, ele alerta que a prática de uma religião 

em termos místicos é rica e traz contribuições consideráveis para a ciência, haja 

vista as pesquisa que apresentamos no início do texto e tantas outras que aqui não 

aparecem. A vivência de religião mística, em outros termos são as espiritualidades, 

as trans-formações que os fenômenos podem causar ou não nos seres. 

 Seguindo para a análise do termo espiritualidades nos textos de Wilber, ele 

mesmo já apresenta cinco definições em Psicologia Integral de 2000 e em seguida, 

em Espiritualidade Integral de 2006, subtrai uma já alertando que não há consenso 

para falar em espiritualidade ou religião é preciso primeiro dizer de que 

espiritualidade ou religião se está falando, é preciso contextualizar para das sentido. 

Se analisarmos o modo como as pessoas usam a palavra “espiritual” 
– tanto os estudiosos quanto os leigos – encontraremos, no mínimo, 
quatro significados principais atribuídos a ela. Ainda que os 
indivíduos não usem esses termos técnicos, é evidente que a palavra 
“espiritual” é usada para se referir: (1) aos níveis mais elevados em 
qualquer um das linhas; (2) a uma linha isolada; (3) a um estado ou 
experiência “de pico” extraordinários; (4) a uma determinada atitude. 
Para mim, todos esses usos são legítimos (e penso que todos 
apontam para realidades verdadeiras), mas nós PRECISAMOS 
identificar a quais desses usos estamos nos referindo, ou a conversa 
não fluirá, com o ônus adicional de que corremos o risco de achar 
que houve progresso de verdade. (WILBER, 2006, p. 133) 

Ele elabora as definições aprofundando-as da seguinte maneira: 

Sobre a definição (1): as pessoas, em geral, não consideram como espirituais 

os níveis inferiores ou indeterminados nessas linhas, mas descrevem os níveis 
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superiores e mais elevados como espirituais [...]. A palavra “transpessoal”, por 

exemplo, foi adotada levando-se em consideração esse uso: espiritual não costuma 

ser considerado pessoal ou racional, nem pré-pessoal, e nem costuma ser 

considerado pessoal ou racional, mas sim profundamente trans-racional e 

transpessoal – é o nível mais elevado em qualquer uma das linhas. [...] (WILBER, 

2006, p. 134). Nesta definição, significa basicamente os níveis transpessoal, 

transracional, pós-convencional, de qualquer uma das linhas, tais como nossas mais 

elevadas categorias cognitivas (por exemplo, a intuição transracional), nosso afetos 

mais desenvolvidos (por exemplo, o amor transpessoal), nossas mais elevadas 

aspirações morais (compaixão transcendental por todos os seres sensíveis), nosso 

eu mais evoluído (o Eu transpessoal ou Testemunha supra-individual), e assim por 

diante. Nesse uso, a espiritualidade (ou esse aspecto particular da espiritualidade) 

segue definitivamente e curso sequencial ou em estágios, pois ela compreende, por 

definição, os estágios pós-pós-convencionais em qualquer uma das correntes de 

desenvolvimento. (WILBER, 2000, p. 147) 

Sobre a definição (2): às vezes, as pessoas falam sobre “inteligência 

espiritual”, que além de existir nos níveis mais elevados em qualquer umas das 

linhas, é sua própria linha de desenvolvimento, chegando ao início dos tempos. [...] 

De um modo similar, essa linha espiritual, tem seus próprios níveis/estágios pré-

pessoal, pessoal, transpessoal. [...] diríamos que apenas os níveis mais elevados da 

linha espiritual são espirituais. [...] (WILBER, 2006, p. 134) Neste caso, o 

desenvolvimento espiritual mostraria algum tipo de desdobramento em estágios, 

uma vez que uma linha de desenvolvimento, por definição, mostra desenvolvimento. 

Wilber reúne cerca de vinte e quatro teóricos que apresentam “evidências 

convincentes e às vezes extensas de que pelo menos alguns aspectos da 

espiritualidade passam por um desenvolvimento sequencial ou em estágios. Isso 

inclui a maior parte dos caminhos meditativos do Oriente e do Ocidente.” (WILBER, 

2000, p. 148) Há em todos esses aspectos da espiritualidade que apresentam um 

desenvolvimento sequencial holárquico. [...] Uma das principais dificuldades de se 

chegar a um acordo a respeito de uma concepção de estágios é que, em sua maior 

parte, as pessoas, mesmo que estejam de fato progredindo através de estágios de 

competência, raramente experimentam qualquer coisa que lhes dê a sensação de 

um estágio ou que se pareça com um estágio. Em sua própria experiência direta, os 

“estágios” não fazem nenhum sentido. (WILBER, 2000, p. 148, 149 e 150) 
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Sobre a definição (3): as pessoas, por vezes, falam de espiritualidade no 

sentido de uma experiência religiosa, espiritual, meditativa ou culminante (que pode, 

ou não, envolver estágios). Praticamente toda a bibliografia das tradições xamânicas 

se encaixa nessa categoria [...]. Experiência de estado (ou experiência de “pico”) é 

outro uso importante e é, obviamente, o eixo horizontal da grade de W-C14. (Wilber, 

2006, 135) As experiências de pico, não apresentam desenvolvimento ou 

desdobramento em estágios. Elas são temporárias, passageiras, transitórias. Além 

disso, os estados, diferentemente das estruturas, são em sua maior parte 

incompatíveis. [...] Portanto, se a definição que uma pessoa tem de espiritualidade é 

uma experiência de pico, então isso não envolve um desdobramento em estágios. 

[...] essa é um importante definição de espiritualidade e pode mostra que, 

praticamente em qualquer estágio de desenvolvimento, experiência de pico 

temporárias nos domínios transpessoais são possíveis. No entanto, à medida que 

esses estados temporários são convertido em características duradouras, eles se 

tornam estruturas que mostram desenvolvimento. (WILBER, 2000, p. 152) 

Sobre esta ainda ele diz: 

Sobretudo quando se percebe que o uso nº3, que é válido, contém – 
segundo sua própria definição – níveis de religião ou níveis/estágios 
de espiritualidade, então tudo fica fora de controle (há 
espiritualidade arcaica, mágica, mítica, racional, pluralista, integral, 
transpessoal...). Se as pessoas dizem: “Religião ou espiritualidade 
que nos falam de vínculos profundos e de valores eternos”, eu não 
faço a mínima ideia de qual religião ou espiritualidade estão falando, 
e tenho certeza de que elas também não sabem. Há, no mínimo, 
cinco ou seis principais níveis/estágios de religião – do mágico, 
mítico, racional, pluralista ao integral e superior – através de quatro 
estados (denso, sutil, causal, não dual), sem mencionar os quatro 
usos os significados que citamos neste capítulo. E nem mesmo 
chegamos aos quadrantes (a espiritualidade como o grande Self ou 
Eu, como o grande Você ou Tu, como o grande Ele ou o Outro). 
(WILBER, 2006, p. 135) 

Sobre a definição (4): as pessoas, por outras vezes, simplesmente falam 

sobre “espiritual” como se o termo envolvesse uma atitude especial que pode estar 

presente em qualquer estágio ou estado: talvez amor, compaixão ou sabedoria (ou 

seja, um tipo). Esse uso é muito comum, mas considerado nos mínimos detalhes, é 

                                            

14 A junção das ideias de Ken Wilber e Allan Combs sobre o processo de desenvolvimento 
da Iluminação, para isso criam a Grade de Wilber-Combs respondendo a pergunta: “qualquer que 
seja a definição que hoje damos a Iluminação, será que alguém, 2 mil anos atrás – por exemplo, 
Buda, Jesus Cristo ou Padmasambhava – ainda seria considerado “Iluminado”, “totalmente realizado” 
ou “espiritualizado”, segundo qualquer definição significativa?” (WILBER, 2006, p. 119) 
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comum ele se reverter para um dos três primeiros, porque há estágios de amor, de 

compaixão e de sabedoria [...] (WILBER, 2006, 135) Esta é a definição mais popular 

e comum, embora tenha sido difícil definir ou enunciar de maneira coerente. Não 

podemos simplesmente dizer que a atitude necessária é o amor, pois o amor, de 

acordo com a maior parte das pesquisas, tende a se desdobrar do modo egocêntrico 

para o sociocêntrico e daí para o mundicêntrico; e, portanto essa atitude não está 

completamente presente em todos os níveis; mas se desenvolve em si mesma. 

(WILBER, 2000, p. 151 e 152) 

 Sobre essa definição, Wilber acrescenta: 

Quanto ao uso nº 4, eu mesmo assumo uma péssima atitude em 
relação a ele; [...] Pode-se tomar praticamente 99% das discussões 
sobre “a relação entre a ciência e a religião” e classificá-las como 
confusas. É uma pena, mas é assim que vejo a situação. Essas 
discussões nunca progridem, porque as definições que os 
participantes usam contêm essas quatro variáveis ocultas, que estão 
sempre deteriorando sem que ninguém consiga descobrir por que, e 
as discussões deterioram com elas. (WILBER, 2006, p. 135) 

A quinta definição que Wilber apresenta em 2000 e não a discute em 2006 é 

que “a espiritualidade é a soma total dos níveis mais elevados das linhas de 

desenvolvimento.” (WILBER, 2000, p. 148) 

Esta definição é semelhante à definição um, mas com uma ênfase 
ligeiramente diferente. Esta definição enfatiza o fato de que, embora 
as linhas individuais se desdobrem de maneira hierárquica, a soma 
total dos estágios mais elevados dessas linhas não apresentaria um 
tal desenvolvimento em estágios. Como o “desenvolvimento total” e o 
desenvolvimento do “eu total”, o “desenvolvimento espiritual total” 
não ocorreria em estágios. [...] Em outra palavras, o caminho 
espiritual de cada é radicalmente individual e único, mesmo que as 
próprias aptidões particulares possam seguir um caminho bem-
definido. [...] (WILBER, 2000, p. 148) 

Para Wilber um consenso sobre o que seria espiritualidade não é possível 

apresentar. O que ele sugere é uma definição do sentido que se dá ao falar do 

termo. “[...] Todos são significados válidos para a palavra “espiritual”, mas as 

pessoas costumam misturá-los em seus debates, e o resultado é [...] mais 

confusão.” (WILBER, 2006, p. 135) Por isso não pretendemos encontrar um 

consenso entre as perspectivas trazidas sobre o que seria espiritualidade para os e 

as estudantes de graduação de psicologia das duas IES que tivemos a oportunidade 

de pesquisar, nosso intento é compreender as visões, articular com a proposta da 

abordagem integral/transpessoal, além de perceber as contribuições que a temática 
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pode trazer a esse processo de formação quando tratada no processo de formação, 

o que invariavelmente nos apresenta uma formação humana. Justificando algumas 

de suas definições, Wilber diz: 

A principal implicação de uma abordagem AQAL para a 
espiritualidade é que os níveis físicos, emocionais, mentais e 
espirituais do ser devem ser simultaneamente exercidos no self, na 
cultura e na natureza (ou seja, nas manifestações do eu, do nós e do 
ele). Há muitas variações sobre esse tema, que vão desde a 
espiritualidade com envolvimento social até os relacionamentos 
como caminhos espirituais, [...] (WILBER, 2006, p. 47) 

 Além das cinco ou quatro definições, Wilber destaca uma conclusão para 

essas definições: 

A conclusão: nem tudo o que podemos de fato chamar de 
“espiritualidade” apresenta um desenvolvimento em estágios. Não 
obstante, muitos aspectos da espiritualidade parecem, numa 
inspeção mais minuciosa, envolver um ou mais aspectos 
desenvolvimentista. Isso inclui as extensões superiores das várias 
linhas de desenvolvimento, bem como a espiritualidade considerada, 
ela mesma, como uma linha separada. No entanto, experiências de 
pico não apresentam desenvolvimento em estágios, embora tanto as 
estruturas que têm experiências de pico quanto os domínios onde 
essas experiências ingressam mostrem desenvolvimento se houver 
realizações permanentes. (WILBER, 2000, p. 153) 

Compreender as espiritualidades implica estar sempre atento e atenta ao 

que se chama pelo termo, quais processos estão implicados e como acontecem. Em 

paralelo às discussões de Wilber e utilizando de algumas de suas produções, um 

outro autor, Sidney Silva (2015) apresentou definições das espiritualidades dentro da 

perspectiva transpessoal, descritas entre quatro acontecimentos e um consenso, 

que contribuem para a nossa discussão dentro da abordagem deste texto. Ele 

defende quatro acontecimentos para as espiritualidades e um consenso. Sendo os 

acontecimentos tratados nestes termos: 

(1) a espiritualidade como um acontecimento não religioso; (2) a 
espiritualidade como acontecimento de mudança e transformação 
(do numinoso de Grof às experiências fundamentais de Tart)15; (3) o 
espiritual acontecendo como valores supremos e altruístas; (4) a 
espiritualidade como acontecimento integral. (SILVA, 2015, p. 87, 
nota nossa) 

                                            

15 Numinoso para Grof: capacidade de perceber e relacionar com o mundo e a realidade a partir de 
outros referenciais que não o comum, o normal, o mesmo. É uma experiência capaz de modificar a 
visão de sujeito e o sujeito por inteiro. E por experiências fundamentais pra Tart, entende-se as 
experiências capazes de modificar a vida de um indivíduo, experiência de transformação a nível 
interno. (SILVA, 2015, p. 91) 
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O autor continua e destaca em qual consenso os quatro acontecimentos 

proporcionaram chegar: “a espiritualidade em momento algum é sinônimo de 

dogmas, ritos, institucionalização ou crença de qualquer tipo. De forma muito direta, 

o espiritual emerge como uma experiência transpessoal.” (SILVA, 2015, p. 87) 

As espiritualidades despontam ao mesmo tempo como um emaranhado de 

ideias que quase não se consegue pinçar uma cadeia lógica de construção do 

pensamento, ao passo que também destaca-se como uma descoberta constante de 

compreensões que move-nos a novas perspectivas e pensamentos. Agregamos na 

seção que segue mais alguns conceitos sobre o que destacamos como categoria 

central de discussão neste texto. O bem-estar espiritual trata-se de uma perspectiva 

já existente que deslocamos para o nosso texto no intuito de proporcionar mais um 

aspecto para a dinâmica das espiritualidades. Falamos aqui do bem-estar espiritual 

numa perspectiva integral. 
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3 BEM-ESTAR ESPIRITUAL 

 

Nesta seção apresentamos a categoria que engloba a parte quantitativa da 

metodologia deste projeto. Para respondermos a questão inicial desta dissertação, 

escolhemos uma formatação de metodologia que previu intervir com os e as 

estudantes de por dois formatos de instrumentos: um quantitativo (Escala de Bem-

Estar Espiritual) e dois qualitativos (questionário e entrevista). Assim sendo, esta 

seção dedica-se à discussão de como o bem-estar tem sido estudado nas 

produções acadêmicas e de que forma pode contribuir para os argumentos 

utilizados nesta dissertação. 

Destarte, apresentamos algumas produções sobre a temática do bem-estar, 

recortando que corrobora com as ideias já apresentadas. Sabendo que o termo 

bem-estar é caro a psicologia, mas a nossa tentativa é de expansão com relação a 

formação humana e na interface com as espiritualidades. Alertamos ainda para a 

vasta bibliografia sobre o tema, portanto nossa tarefa foi apontar alguns dos 

conceitos, discussões e contribuições do tema para o campo da educação, mais 

especificamente dentro da temática da formação humana. 

Para nos introduzir ao tema, recortamos um trecho que trata da relação entre 

a psicologia transpessoal e o bem-estar dentro da perspectiva psicológica no intuito 

de percebermos uma das relações que podem haver entre esses campos: 

A psicologia transpessoal está voltada para a expansão do campo de 
pesquisa psicológica a fim de incluir o estudo da saúde e do bem-
estar psicológico ótimos. Ela reconhece o potencial da vivência de 
uma ampla gama de estados de consciência, em alguns dos quais a 
identidade pode estender-se para além dos limites usuais do ego e 
da personalidade. (SIMÃO, 2010, p. 3) 

 Brevemente resumindo uma aproximação da psicologia transpessoal com a 

pesquisa psicológica no sentido de inclusão de estados mais sutis da consciência 

nas intervenções de maneira geral. Propondo ampliações das perspectivas de leitura 

dos fenômenos humanos em categorias “novas” para o conhecimento científico. 
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3.1 POSSÍVEIS CONCEITOS E TIPOS DE BEM-ESTAR 

 

Não pretendemos esgotar a discussão do assunto. Aqui apresentamos 

algumas ideias sobre o que o bem-estar pode ser e argumentaremos por um bem-

estar integral que englobe as infinitas possibilidades de bem estar. O termo bem-

estar é discutido teórica e empiricamente há muito tempo. A Organização Mundial de 

Saúde usa o termo para justificar a presença de saúde nas pessoas, quando afirma 

que saúde “não é apenas a ausência de doença, mas a situação de perfeito bem-

estar físico, mental e social.” (SEGRE; FERRAZ, 1997, p. 539) Definição que até 

hoje sofre uma série de críticas justo por propor uma situação utópica de bem-estar, 

que segundo a maioria dos argumentadores e argumentadoras não seria atingível. 

O bem-estar (BE) pode ser físico, mental, social, psicológico, do trabalho, 

subjetivo, emocional, espiritual e ter outras sucessivas denominações. Sendo cada 

um qualificado a maneira que se atinge uma situação estável de bem viver com 

relação aquele fator. Destacando-se a singularidade que é a ascensão a um estado 

de bem-estar. O que parece ser evidente é sempre um estado de bem-estar e não 

um estágio de bem-estar nos parâmetros de Ken Wilber. O que a literatura aponta 

para as experiências de bem-estar são estados momentâneos, experiências “de 

pico”, quando se propõem um estágio de bem-estar, duradouro e permanente, os 

argumentos estão voltados a impossibilidade de bem estar, vejamos. 

As concepções científicas mais proeminentes da atualidade sobre 
bem-estar no campo psicológico podem, segundo Ryan e Deci 
(2001), ser organizadas em duas perspectivas: uma que aborda o 
estado subjetivo de felicidade (bem-estar hedônico), e se denomina 
bem-estar subjetivo, e outra que investiga o potencial humano (bem-
estar eudemônico) e trata de bem-estar psicológico. Na visão desses 
autores, essas duas tradições de estudo refletem visões filosóficas 
distintas sobre felicidade: enquanto a primeira (hedonismo) adota 
uma visão de bem-estar como prazer ou felicidade, a segunda 
(eudemonismo) apoia-se na noção de que bem-estar consiste no 
pleno funcionamento das potencialidades de uma pessoa, ou seja, 
em sua capacidade de pensar, usar o raciocínio e o bom senso. 
(SIQUEIRA; PADOVAM, 2008, p. 201) 

 Essas duas subdivisões suscitam nossa interpretação no sentido do “estado 

de consciência” de Ken Wilber ser o bem-estar hedônico, subjetivo, e o “estágio de 

consciência” ser o bem-estar eudemônico, psicológico. Guardada as suas devidas 

proporções, estamos comparando a título de correlação entre os dois campos de 
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pensamento. Separados em duas grandes categorias, as referências que faremos 

estão sempre relacionada a como os indivíduos relacionam-se com o fenômeno do 

bem-estar. Ryff (2014) destaca de uma investigação extensa, no campo da 

psicologia positiva, sobre as dimensões do bem-estar psicológico, resumindo-as em 

seis, ela diz:   

The new measures probed the following dimensions: (1) the extent to 
which respondents felt their lives had meaning, purpose and direction 
(purpose in life); (2) whether they viewed themselves to be living in 
accord with their own personal convictions (autonomy); (3) the extent 
to which they were making use of their personal talents and potential 
(personal growth); (4) how well they were managing their life 
situations (environmental mastery); (5) the depth of connection they 
had in ties with significant others (positive relationships), and (6) the 
knowledge and acceptance they had of themselves,  including 

awareness of personal limitations (self-acceptance).  (RYFF, 2014, 

p. 11, tradução livre) 

Siqueira e Padovam (2008, p. 205) referindo-se ao trabalho de investigação 

do bem-estar psicológico segundo a perspectiva de Ryff, dizem que a autora 

“elabora uma proposta integradora ao formular um modelo de seis componentes de 

BEP (bem-estar psicológico).” O que anuncia uma visão articulada de dimensões 

para o bem-estar. Definem assim as seis estruturas (destaque em negrito) por Ryff 

(1989) e Ryff e Keyes (1995): 

Auto-aceitação: Definida como o aspecto central da saúde mental, 
trata-se de uma característica que revela elevado nível de 
autoconhecimento, ótimo funcionamento e maturidade. Atitudes 
positivas sobre si mesmo emergem como uma das principais 
características do funcionamento psicológico positivo. 
Relacionamento positivo com outras pessoas: Descrito como 
fortes sentimentos de empatia e afeição por todos os seres humanos, 
capacidade de amar fortemente, manter amizade e identificação com 
o outro. Autonomia: São seus indicadores o locus interno de 
avaliação e o uso de padrões internos de auto-avaliação, resistência 
à aculturação e independência acerca de aprovações externas. 
Domínio do ambiente: Capacidade do indivíduo para escolher ou 
criar ambientes adequados às suas características psíquicas, de 
participação acentuada em seu meio e manipulação e controle de 
ambientes complexos. Propósito de vida: Manutenção de objetivos, 
intenções e de senso de direção perante a vida, mantendo o 
sentimento de que a vida tem um significado. Crescimento pessoal: 

                                            

16 As novas medidas preveem as seguintes dimensões: (1) a medida que cada um sente 
para a vida sentido, propósito e direção (propósito de vida); (2) se vive-se de acordo com as suas 
convicções pessoais (autonomia); (3) em que medida faz-se uso de seus talentos e potenciais 
(crescimento pessoal); (4) quão bem administra-se as situações da vida (domínio ambiental); (5) a 
profundidade das relações com outros significativos (relações positivas) e (6) conhecimento e 
aceitação de si, incluindo a conscientização de limitações pessoais (auto-aceitação).  
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Necessidade de constante crescimento e aprimoramento pessoais, 
abertura a novas experiências, vencendo desafios que se 
apresentam em diferentes fases da vida. (SIQUEIRA; PADOVAM, 
2008, p. 205) 

 Essas estruturas referem-se as descritas anteriormente pela próprio Carol 

Ryff em 2008, citada acima. Compreendemos, portanto, que conceituar ou apontar 

indicadores de bem-estar não é uma simples tarefa, principalmente porque trata-se 

de experiências idiossincráticas. O que deslocamos para os nossos interesses é a 

necessidade de articulação desse tema num processo formativo para que ele seja 

realmente humano. Entendendo que não é possível formar-se sem destacar 

vivências mais profundas que de algumas maneira trans-formam, o bem-estar é 

chave fundamental para o transcurso desta formação, ou de qualquer outra 

experiência. Estar consciente dessas sensações nas dimensões mais sutis do ser ou 

nas mais densas é articular a formação humana em uma graduação (ou qualquer 

outro nível de experiência formativa) com a significações que a mesma pode trazer 

para a vida daquele ou daquela que a experimenta, assim construindo algum sentido 

para esta vivência. 

 Como nem só de bem-estar psicológico vivem os humanos, tratamos agora 

do bem-estar subjetivo classificado por categoria hedônica segundo Siqueira e 

Padovam (2008). “Bem-estar subjetivo se refere a percepção do indivíduo, seus 

valores e crenças.” (COSTA et al, 2008, p. 250). É dito ainda como constituinte de 

“um campo de estudos que procura compreender as avaliações que as pessoas 

fazem de suas vidas.” (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008, p. 202). 

 O bem-estar subjetivo (BES) caracteriza-se como a maneira pela qual cada 

indivíduo singularmente experimenta e significa qualquer das situações que viva. A 

significações são únicas, portanto, não sendo ainda possível encontrar em duas 

pessoas significações idênticas, por mais que as situações experimentadas sejam 

exatamente as mesmas. Esse bem-estar pode dar-se de maneira consciente ou 

inconsciente. Torna-se, por esses e tantos outros fatores, difícil o processo de 

mensuração efetiva do BE, o que é possível fazer são encontrar indicadores que 

proporcionem projeções do BE. 

Para que seja relatado um nível de BES adequado, é necessário que 
o indivíduo reconheça manter em nível elevado sua satisfação com a 
vida, alta freqüência de experiências emocionais positivas e baixas 
freqüências de experiências emocionais negativas. (SIQUEIRA; 
PADOVAM, 2008, p. 202) 
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Ainda sobre a avaliação do BES, Siqueira e Padovam (2008, p. 202) 

declaram que é: 

[...] um conceito que requer auto-avaliação, ou seja, ele só pode ser 
observado e relatado pelo próprio indivíduo e não por indicadores 
externos escolhidos e definidos por terceiros. Consoante essa visão, 
não é considerado adequado avaliar BES por meio de indicadores 
externos ao indivíduo, mesmo que tenham como base fatores 
estatisticamente construídos, tais como controle de doenças, queda 
da mortalidade infantil, redução dos índices de criminalidade e 
violência, queda de taxas de desemprego ou de analfabetismo, bem 
como outros indicadores aplicados para descrever avanços em 
políticas sociais e que projetam a qualidade de vida de extratos 
sociais, comunidades ou de nações. 

Remonta-nos as investigações de primeiro quadrante na teoria dos Quatro 

Quadrantes do Kosmos de Ken Wilber. Onde apenas faz-se possível avaliar 

experiências do indivíduo por ele mesmo segundo os parâmetros que o mesmo criar 

para si e para essas vivências. Assim como o fenômeno das espiritualidades que 

toma corpo de bastante subjetividade, já que cada um e cada uma de nós significará 

de maneira singular. 

Apropriados brevemente destas duas grandes categorias do bem-estar. 

Remontemos agora às subcategorias não perdendo de vista que o bem-estar 

psicológico (BEP) trata, segundo as definições que trazemos, do que é permanente, 

característicos dos estágios de consciência, eudemônico, enquanto que o bem-estar 

subjetivo é transitório, característico dos estados de consciência, hedônico. Tendo 

em perspectiva que qualquer outra classificação que façamos de bem-estar sempre 

estará relacionada com a vivência subjetiva e/ou psicológica do mesmo. O que 

queremos dizer é: se avalio o meu bem-estar físico (seja em qualquer dos 

quadrantes dentro da teoria de Wilber, usando-a como base teórica), haverá uma 

avaliação psicológica do bem-estar e uma avaliação subjetiva, nos termos que 

mencionamos anteriormente.  

O bem-estar que nos predispomos a investigar e correlacionar com as 

perspectivas de espiritualidades e as possíveis inter-relações com a formação 

humana foi o bem-estar espiritual que, segundo a escala que utilizamos de base 

(Escala de Bem-Estar Espiritual – EBE – de Paloutizian e Ellison, 1985), subdivide-

se em outras duas: Escala de Bem-Estar Religioso (BER – correspondente às 

afirmações pares da escala) e Escala de Bem-Estar Existencial (BEE – 
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correspondentes às afirmações ímpares da escala). Correlacionando com o BES e o 

BEP, temos que o BER e o BEE podem ser avaliado segundo a perspectiva 

hedônica e eudemônica. Julgamos que a EBE, embora seja um importante 

instrumento de pesquisa, trata apenas de características do BEP, o que já aponta 

para as primeiras e esperadas limitações do instrumento. O bem-estar espiritual é 

entendido como uma sensação de bem-estar que é experimentada quando 

encontramos como um propósito que justifique nosso comprometimento com algo na 

vida, e esse propósito envolve um significado último para a vida (Ellison, 1983). 

“Essa sensação é uma síntese de saúde, um sentimento de completude e de 

satisfação com a vida, de paz consigo mesmo e com o mundo, de unidade com o 

cosmos, de proximidade com algo que se considere como absoluto ou com a 

natureza” (BLOMFIELD apud MARQUES; SARRIERA; DELL’AGLIO, 2009, p. 180) 

Ainda sobre o BEE define-se que o “bem-estar espiritual vem sendo 

considerado mais uma dimensão do estado de saúde, junto às dimensões corporais, 

psíquicas e sociais.” (PEDRÃO; BERESIN, 2010, p. 86). Os autores ainda dizem que 

bem-estar espiritual é “a percepção subjetiva de bem-estar do sujeito em relação à 

sua crença, um de seus aspectos passíveis de avaliação.” (PEDRÃO; BERESIN, 

2010, p. 87). Destarte, o bem-estar espiritual torna-se uma característica 

fundamental do processo de bem-estar como um todo. Já o bem-estar religioso pode 

ser definido como: 

O bem-estar religioso (BER) é considerado como o bem-estar 
advindo da comunhão e da relação pessoal íntima com Deus ou com 
algo que se considere como uma força superior, que vai além do 
indivíduo, algo sagrado. É considerado como uma dimensão vertical 
da espiritualidade e contém uma referência a Deus (Paloutzian & 
Ellison, 1982). O BER tem sido associado positivamente com força 
interna (que inclui desafio, compromisso e controle) e esperança; e 
negativamente com depressão e solidão, tanto em adultos doentes 
como sadios (Mickley, Carson & Soeken, 1985). (MARQUES; 
SARRIERA; DELL’AGLIO, 2009, p. 180) 

E ainda o bem-estar existencial caracterizar-se-ia como satisfação geral da 

vida (MARQUES; SARRIERA; DELL’AGLIO, 2009; CARVALHEIRO, 2010), muito 

semelhante a ideia apresentada sobre o bem-estar espiritual, todavia neste seja 

acrescido o comprometimento com “algo além”. Um papel importante do bem-estar 

religioso é a contribuição nas constituição da saúde das pessoas dando a esta um 

feedback positivo com relação ao relativo bem-estar. 
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Pesquisa realizada por Marques (2000) aponta a inter-relação entre o 
bem-estar espiritual e a saúde geral, mostrando importantes 
associações entre espiritualidade e saúde geral. A pesquisa também 
atribui relevância a inclusão dessa dimensão na concepção de 
saúde, integrada as dimensões biológica, psicológica e social, as 
quais, juntas, contribuem para a promoção da saúde e prevenção de 
doenças, bem como para o bem-estar das pessoas. (COSTA et al, 
2008, p. 250) 

Tratar de bem-estar e espiritualidades no processo de formação seja 

acadêmica ou não é remeter-nos invariavelmente às contribuições para as questões 

bem-viver dos seres implicados. Voltamos à questão inicial e recorrente neste texto 

é preciso integrar o ser nas suas múltiplas dimensões. Não é possível viver 

separadamente as dimensões que nós somos. Integrados somos mais conscientes, 

sabendo das correlações que cada uma das experiências e significações das 

mesmas que temos, faz mais sentido cada uma delas. 

Ter uma visão mais integrada, reconhecendo a relação da 
espiritualidade com as outras dimensões da vida e nunca se 
esquecendo de que o bem-estar espiritual e uma experiência de 
fortalecimento, de apoio buscado de forma proposital pelo indivíduo 
para a realização de um enfrentamento de sucesso e importante para 
a melhora da qualidade de vida e para a evolução do ser humano em 
uma visão biopsicossocioespiritual. (COSTA et al, 2008, p. 251) 

Advogamos não só por uma vivência integrada, como integradora que assista 

às constantes e novas variáveis que a vida proporciona. O bem-estar, assim como 

as espiritualidades, torna-se um movimento integral. Inclusive o termo “bem-estar” já 

nos sugere uma forma de bem estar, de bem viver, de bem experimentar sensações 

e vivências, assim sendo, não nos parece possível bem estar psicologicamente, 

subjetivamente, fisicamente, espiritualmente, socialmente, e sucessivas outras 

formas, para bem estar é preciso ser integral. O bem-estar é um fenômeno que 

acontece individualmente e integralmente, não há como isolar fatores. Pode-se, 

obviamente, avaliar em dimensões diferentes, construir níveis nessas perspectivas, 

mas para bem estar-se é preciso integrar. 

 

3.1.1 DO BEM-ESTAR ESPIRITUAL AO BEM-ESTAR INTEGRAL 

 

Haja vista a extensão do tema e os diversos desdobramentos, escolhemos o 

caminho de argumentar por um bem-estar integral, para além de uma perspectiva 
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espiritual. Todo o texto desta dissertação que tem como ponto de partida as 

espiritualidades e o bem-estar espiritual no processo de formação humana em 

graduações de psicologia, trazendo propostas de (re)pensar o humano como ser 

integral, considerando suas dimensões, singularidades, mas não as separando em 

sentidos estritos.  

As diferentes dimensões do bem-estar que já apontamos e outras ainda 

corroboram para uma vivência integral de bem-estar, de bem-viver e não apenas 

estar. O que parece uma proposta utópica, mas real. Há um processo longo 

implicado nesta condição, não é algo que se articule em poucas vivências, nem algo 

que se alcança em experiências seccionadas, as experimentações precisam ser 

integrais e integradas para que haja bem-estar integral. Antes de tudo é preciso 

querer. Um ativo e consciente movimento para se bem estar. Daí possibilidades de 

construção de um bem-estar integral faz-se possível. 

Em termos mais práticos, elaborar conscientemente os estados de bem-estar 

para que possam vir a tornar-se estágios de bem-estar, no paralelo com a teoria 

wilberiana, trata-se de exercícios práticos na vida cotidiana além de singulares 

porque as formas de bem-estar variarão sempre ao infinito. Por outro lado, são 

experiências que podem ser potencializadas, não havendo um estágio último de 

bem-estar. Se avalio conscientemente que algo compromete minha sensação de 

bem-estar, é preciso desvelar para de alguma forma movimentar-me em 

(re)construí-lo. É um constante movimento até que um completo bem-estar seja 

experimentado.  

Para o nosso recorte este bem-estar integral precisa ser experimentado em 

qualquer situação da vida, inclusive em uma formação. Para que esta seja uma 

formação humana efetivamente, não se faz possível bipartição das experiências, 

elas deixariam se der integradas. 

Na seção que segue discutimos um pouco sobre os processos de formação, 

defendendo uma perspectiva de formação humana e especificamente sobre a 

formação em psicologia e o eclipse das espiritualidades (SILVA, 2015). 
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4 A FORMAÇÃO (HUMANA) EM PSICOLOGIA 

 

Depois dessa tentativa de conceituação da espiritualidade – cuja 
insuficiência temos plena consciência – podemos desenvolver 
algumas reflexões pedagógicas, baseadas no reconhecimento da 
espiritualidade. [...] Inviabiliza-se, nessa perspectiva, pensar a 
educação relacionada à espiritualidade como uma educação à parte, 
separadas das demais atividades educativas. Ela não pode ser 
pensada como uma educação distante do dia a dia, como se fosse 
uma atividade que se pode isolar num determinado espaço e tempo, 
como se pudéssemos dar conta da espiritualidade quando 
dedicamos certas horas e lugares sagrados a ela, deixando o resto 
da vida acontecer segundo as leis do profano. (RÖHR, 2010, p. 38) 

Corroborando com a afirmação de Röhr, iniciamos apresentando a atual 

seção, onde dedicamos as argumentações para reflexões e apontamentos sobre os 

processos de formação e mais especialmente a formação em Psicologia. Nossa 

mola propulsora para a discussão e para a vida é por uma formação humana que 

não restrinja suas práticas em um modelo cognitivista e por vezes reducionista de 

pensar e fazer tal processo. Dividimo-la em três blocos: o primeiro trata dos 

processos de formação, o segundo da formação humana e o terceiro da formação 

(humana) em psicologia. 

 

4.1 PROCESSOS DE FORMAÇÃO 

 

É preciso inicialmente contextualizar de onde falamos, Wilber destaca essa 

necessidade no advento da pós-modernidade, eis uma de suas maiores 

contribuições. O projeto da modernidade anunciado por diversos autores e autoras 

(WILBER; 2000, 2006, HARAWAY; 2009, RÖHR; 2010, HALL, 2011; JUPIASSU; 

2012, LIMA; 2014, SILVA, 2015) problematiza as práticas pedagógicas e formativas 

de maneira significativa. O que queremos dizer é que as formas de se formar, 

supervalorizam alguns aspectos (em maioria o cognitivo e técnico, reduzindo as 

pessoas aos seus cérebros) e subtraem do processo outras características como a 

emoção, atenção, espiritual entre outros. Instala-se uma crise, não só na educação, 

como também em outros campos, com relação às práticas e perspectivas de vida. 

O fato é que, nas últimas décadas, instalou-se uma crise sem 
precedentes nos processos formativos, de tal modo que as 
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instituições educacionais parecem ter tomado consciência de que já 
não sabem para onde re-orientar suas ações. Ou seja, é quase que 
impossível saber, com clareza e precisão, qual a finalidade do ato 
pedagógico. Nesse caso, a pergunta “Educar para que?” ou “Educar 
a quem?” parece ficar, ainda, sem respostas coerentes e 
satisfatórias. (SILVA, 2015, p. 17) 

 Diz Freitas (2010, p. 53):  

Nas últimas décadas componentes fundamentais do discurso 
progressista em educação estão sendo contestados, deixando de 
fornecer uma orientação político-pedagógica capaz de responder aos 
objetivos de democratização e equidade na distribuição dos 
conhecimentos. Como afirmam Berger & Luckmann (2004), os 
processos de modernização, pluralização e secularização têm 
produzido uma crise de sentido, que vem afetando diretamente as 
instituições encarregadas de fornecer os padrões de experiência dos 
indivíduos, bem como a coesão intersubjetiva. 

Ainda sobre o processo de crise na educação e o modelo reducionista de se 

executar tal prática, destacamos que 

Estudos têm demonstrado que o modelo de ensino reducionista, com 
conteúdos fracionados e simplificados, vem prevalecendo na 
formação do profissional enfermeiro. Evidenciam ainda o predomínio 
de práticas pedagógicas que trazem no seu bojo contradições 
denominadas fragmentações simplistas, em que ao aluno se oferece 
um conceito de ser humano integral, único, holístico e 
multidimensional. Esse conhecimento complexo, entretanto, é 
transmitido através de métodos de ensino tradicional, rígidos e 
mecânicos; não sendo oportunizado ao aluno condições de 
estabelecer relação com o ambiente que está inserido, 
impossibilitando o desenvolvimento do senso crítico e analítico. 
(SILVA; FERNANDES; TEIXEIRA; SILVA, 2010, p. 177) 

Que já nos desloca para o contexto da formação superior. Insto posto, 

Delimitar o motivo exato da crise não parece ser tarefa fácil nem faz parte de nossos 

objetivos com esse texto, além disso, nem sabemos se há. Observando as 

consequências e traçando alguns parâmetros, percebe-se a necessidade de saídas 

possíveis para tal momento sócio-histórico. Apontar as possíveis causas pode 

auxiliar a tarefa de encontrar soluções. Dentro do contexto da formação superior tais 

fatores não são diferentes e nem deixam de existir, tomam outras proporções 

apenas. Alguns ensaios de justificativas para a crise são apresentados, na tentativa 

de apontar novos caminhos e reflexões. 

Nessa perspectiva, a crise dos sistemas de ensino provém do fato de 
não se saber que finalidades a escola deve cumprir e para onde deve 
orientar suas ações. A origem dessa crise não pode ser pensada em 
desarticulação com os valores, crenças e práticas derivadas do 



91 
 

esclarecimento, os quais constituíram historicamente o cerne de 
nosso imaginário social (CASTORIADIS apud FREITAS, 2010, p. 53) 

 A crise na educação nos diz sobre a forma como hoje os processo de 

formação têm acontecido nas bancas de ensino em qualquer nível. No nosso 

contexto, o ensino da educação superior é destacada e mais especificamente a 

formação em Psicologia. A crise instaura-se no momento em que a formação 

mecânica torna-se foco. A estrutura curricular, as experiências em sala de aula são 

vividas como uma reprodução de conhecimentos pré-estabelecidos e por vezes 

pouco questionados e questionáveis. Um esquema de ensino-aprendizagem que 

preza por um modelo automático de formação onde se transferem assuntos e os 

mesmos devem ser absorvidos e reproduzidos no mercado de trabalho, sem 

nenhuma preocupação aparente com a formação humana dos indivíduos que se 

dispõem a tal experiência formativa. Assim como falamos acima da formação em 

enfermagem, parece acontecer nas bancas de formação em psicologia. 

 Lembramos ainda que não se trata de regra, alguns dos e das docentes em 

psicologia estão voltados e voltadas às questões mais singulares de formar 

humanamente os e as que ali se encontram. O que questionamos é a forma com 

que esses e essas estudantes chegam, por vezes angustiados e angustiadas, no fim 

do curso sem saber o que de fato devem fazer como profissionais. Sendo um 

indicativo de um processo formativo que não aponta sentido ou que nele não haja 

experiência de significado na formação para compreender qual a tarefa da psicologia 

(e de qualquer outra ciência) no mundo prático. Essa é uma evidente crise.  

De forma mais específica, buscaremos deixar evidente o quanto os 
processos educativos, vivenciados sob a esteira de um modelo 
positivista-reducionista-identitário, vem negando o indivíduo 
enquanto sujeito espiritual e a espiritualidade enquanto experiência 
formativa. (SILVA, 2015, p. 17) 

Reduzir perspectivas na formação é subtrair algo que é também humano, em 

outras palavras não será formar. Um processo de formação humana não é a 

solução, mas uma tentativa que possibilita compreender e formar aqueles e aquelas 

multidimensionalmente, indo além do cérebro que se encontra naquele aparente 

corpo que se forma. Há também o próprio corpo, mente, emoções, cognição, 

espírito, história, família, sociedade.  

Compreendamos uma outra questão. Um diferença entre o que chamamos de 

educação e o que chamamos de formação, Freitas (2010) nos aponta que 
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[...] no contexto do projeto iluminista, educação e formação não se 
confundem. A educação (seja ela técnica ou profissional) refere-se à 
preparação do indivíduo para uma determinada função social, o que 
implica um processo de adaptação às normas, valores e símbolos de 
uma sociedade. Por essa via, a educação refere-se ao ensino como 
uma instituição social.17 A ideia de formação, por sua vez, remete à 
tradição da Bildung18, a qual devira de todo um legado histórico que 
vai de Winckelmann e Herder, de Schiller e Goethe, de Hegel aos 
irmãos Humboldt, apresentando-se como um conceito amplamente 
complexo. (SOUZA apud FREITAS, 2010, p. 56, notas do autor) 

 A experiência formativa vai além de educar, segundo essa definição. Neste 

texto utilizamos os termos educação e formação como sinônimos interpretados como 

processos mais singulares de desenvolvimento dos diferentes níveis, linhas, 

quadrantes, estados, tipos, nos dizeres de Wilber a matriz AQAL, que compõem o 

humano. Quando reduzimos a formação a processos educativos desarticulados, as 

consequências são: 

de um lado, a convicção em um sujeito que é capaz de verdade por 
ele mesmo, sem necessidade de uma trans-formação; um sujeito 
concreto e substancial que ganha visibilidade não em sua 
capacidade de modificar-se e auto-formar-se, mas em caráter 
cognoscente. (SILVA, 2015, p. 25) 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

fundamenta o processo de formação na educação superior através 
do desenvolvimento de competências e habilidades; do 
aperfeiçoamento cultural, técnico e científico do cidadão; da 
flexibilização dos currículos; da implementação de Projetos 
Pedagógicos inovadores, numa perspectiva de mudança para a 
formação profissional. Essas premissas apontam novas 
configurações para os padrões curriculares, até então vigentes, 
indicando a necessidade de uma reestruturação dos cursos de 
graduação com mudanças paradigmáticas no contexto acadêmico, 
direcionando a construção de Diretrizes Curriculares para cada 
Curso de Graduação. (SILVA; FERNANDES; TEIXEIRA; SILVA, 
2010, p. 177) 

 Assim, experimentamos cada vez mais uma formação que não trans-forma 

sujeitos, apenas forma. Embora estejamos em tempos modernos o fazer da 

                                            

17 Para Mauss (2001), pode-se chamar educação toda ação específica que visa modelar o 
sujeito, ao mesmo tempo em que realiza sua adaptação ao meio social. Mas, diferentemente das 
sociedades arcaicas, na modernidade, a educação ocorre em um único meio: a escola. Assim, ela 
passa a designar uma atividade intencional explícita materializadas em programas, métodos 
profissionais especializados. 

18 Assim como a Paideia grega, o termo Bildung só pode ser apreendido efetivamente 
através de sua reconstituição social e histórica. Para os antigos, educação e cultura não deveriam ser 
compreendidas em dissociação com a estrutura social objetiva de uma determinada nação (JAEGAR, 
2001). 
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formação responde por modelos ainda pré-modernos (usando a caricatura de 

Carlitos no filme Tempos Modernos).  

O que podemos concluir, até o momento, é uma espécie de 
reificação de uma lógica identitária centrada na substancialidade da 
razão em detrimento de um indivíduo integral, complexo e espiritual. 
O que impossibilita pensar o sujeito da educação e os processos de 
crescimento e formação humana a partir de bases mais abrangentes, 
cativantes e inovadoras. (SILVA, 2015, p. 20) 

 Reconstruir a formação em psicologia e o fazer-se psicólogo ou psicóloga é 

argumentar por uma educação multidimensional e integral que compreenda e 

eduque a maneira de um ser integral, uma sociedade integral, uma educação 

integral. Tendo em vista que o papel educação se desdobra em 

promover-inventar-criar novas formas de subjetividade que sejam 
capazes e potentes para resistir às cooptações ao ideal de 
adaptação ao mercado; optando por recusar o ideal de sujeito que 
nos foi (e ainda insiste em ser) imposta durante anos. (SILVA, 2015, 
p. 26) 

A interpretação de processos de formação pra nós se dá dentro de processos 

de formação humana que visa trans-formar pessoas em seres comprometidos e 

comprometidas consigo, com outrem, com o mundo e com o cosmo. Para isso a 

educação pede urgência em movimentos mais cativantes e encantadores, não por 

movimentos romantizados, mas por estratégias de desenvolvimento mais 

verdadeiros de nós mesmos e mesmas. 

 

4.2 FORMAÇÃO HUMANA 

 

Os processos de formação humana caracterizam-se pelo desenvolvimento do 

ser de forma integral dentro de uma matriz AQAL (apropriando-nos do termo de 

Wilber, mas que poderia ser dito de outra forma usando outro modelo teórico) 

proporcionando relações mais inteiras e conscientes consigo e com tudo o que 

existe.  

O educar, neste sentido, é um exercício espiritual do próprio 
educador. Se ele assume a tragicidade da inevitabilidade de 
possíveis fracassos e suas realizações mais íntimas no acordar do 
seu educando para a espiritualidade com serenidade e equilíbrio, ele 
alcança o que é humanamente possível ser solicitado a um 
educador. É bom lembrar, por último, que os educadores que optam 
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por esse caminho estão caminhando nele, sem poder cogitar que 
chegaram ao seu fim. (RÖHR, 2010, p. 49) 

Entendendo, neste contexto a educação como sinônimo de formação 

humana, não existe processo de formação humana unilateral, todos e todas 

implicados e implicadas no mesmo trans-formam-se. Formar-se humanamente é um 

convite de sentir, pensar e viver completamente inserido e inserida conscientemente 

nas experiências que temos, seja num espaço formal de educação ou não. A 

formação humana se dá em qualquer instância da vida. E a formação em bancas 

escolares não é um fenômeno à parte, está dentro das circunstâncias que nos são 

apresentadas ou escolhidas pra viver. Em contrapartida, 

Nossa atualidade pedagógica vem negligenciando, em nome de uma 
racionalidade positivista e de uma lógica identitária, princípios e 
práticas que relacionem diretamente educação com formação 
humana. Com isso, a forma de experienciar o sujeito e a verdade na 
era moderna têm gerando impasses, reducionismos e fragmentações 
que obstaculizam ações pedagógicas coerentes. (SILVA, 2015, p. 
18) 

 Ou ainda agindo em uma, 

[...] visão que limita as possibilidades de verdades, pode-se chegar 
ao dogmatismo e a educação passa ser um processo de doutrinação, 
adestramento e manipulação restringindo o seu sentido maior que a 
formação humana. Em oposição a isso, pode ocorrer também outro 
processo que é o relativismo absoluto que considera todas as 
abordagens verdadeiras e gera um ecletismo que não propõe nada 
de novo, apenas a junção de elementos de várias teorias sem haver 
uma integração ente eles. (LIMA, 2014, p. 85 e 86) 

 É preciso consciência do ser no processo formativo para que este seja 

formação humana, o sujeito precisa estar implicado. 

[...] o sujeito em formação precisa interrogar-se sobre o que é para 
daí inferir o que é necessário fazer segundo as funções que se tem 
de exercer. O que exige instalar um intervalo entre as atividades que 
se executa e o que nos constitui como sujeitos dessas atividades. 
Esta distância ética é o que permite legitimar os atos que estão 
implicados na definição de um papel social, político ou familiar, já que 
esse papel é vivido no intervalo assegurado pelo caráter fundamental 
da relação consigo. (FREITAS, 2010, p. 67) 

 Revisitando os processos mais comuns de formação, observa-se que: 

Em síntese, não é difícil perceber que nossos processos educativos 
estão assentados em um conjunto de saberes, técnicas e práticas 
que antepõe à formação humana a sujeição de homens e mulheres a 
um modelo reducionista e uma lógica identitária de vida. O papel da 
educação passa a ser o de preparar o indivíduo não para a forma 
como se vive, como se estabelece relações, como superar os 
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desafios e dificuldades que a existência ocasionalmente oferece; 
aqui, a educação emerge para promover um fim profissional 
determinado. Nesse sentido, nossas propostas pedagógicas têm 
funcionado para o desenvolvimento de papéis sociais, reduzindo a 
educação a um treinamento de habilidades para o mercado de 
trabalho e o próprio indivíduo a uma identidade de um tipo particular 
em que a cognição ganha destaque principal. (SILVA, 2015, p. 19) 

 Indo além de um modelo formativo que visa a aprendizagem de conhecimento 

técnico para execução de papéis sociais pré-determinados.  

A formação humana, ativada pelo princípio do cuidado de si, trata 
inicialmente de um limite ético: não se deixar ocupar inteiramente 
pelas próprias atividades, possibilitando assim a expressão de 
capacidades humanas cruciais de transcendência, ou seja, 
capacidade de assumir compromissos que superem os 
automatismos cognitivos, emocionais e socioculturais [...] Enfim, não 
identificar a própria vida com as funções que se ocupa. (FREITAS, 
2010, p. 66 e 67) 

Com relação aos processos de formação humana, Röhr (2010) afirma que se 

pode caracterizar dois momentos distintos: 

Um que chamamos de hominização exatamente como processo que 
se impõe naturalmente das dimensões mais densas sobre as mais 
sutis. Pertencem a esse processo de hominização todos os 
desenvolvimentos biológicos, psíquicos-emocionais e cognitivos 
baseados num madurecer natural. A formação humana 
compreendida como humanização, ao contrário, seria o trabalho 
árduo de fazer valer a voz do lado mais sutil do ser humano, o 
espiritual. Sob esse ponto de vista não negamos o lado espiritual 
como dimensão norteadora do processo de humanização. Portanto, 
em termos de importância na ação pedagógica, não podemos fazer 
esse tipo de hierarquia, pois necessitamos das outras dimensões 
muito bem cuidadas para abrir o espaço que a dimensão espiritual 
assume: a função de guiar a nossa vida. O conceito de integralidade 
do ser humano que adotamos insiste no reconhecimento da 
importância específica de cada dimensão básica. (RÖHR, 2010, p. 
17)     

 Nesta dissertação estamos argumentando por uma formação que abranja os 

dois momentos articuladamente e que busque ampliar as consciências em formação 

nas diferentes dimensões que somos. As formações superiores precisam expandir 

seus modelos formativos no intuito de acompanhar a forma de sermos no mundo. 

Os processos de mudança sociais também pedem respostas multidimensionais para 

as suas questões. 

Viemos discutindo que a educação vive um contexto de constantes 
mudanças que representam desafios que precisam ser enfrentados 
em um panorama de negociações entre a conservação e a inovação 
de ideias sobre o que é importante para o campo de conhecimento 
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em questão. As exigências complexas também são fatores 
determinantes para essa situação. (LIMA, 2014, p. 122) 

Não temos falado em uma abolição dos modelos educacionais mais utilizados 

nos dias de hoje, falamos de uma complexificação destes processos, que depende 

de uma visão de homem e de mundo além das que assistimos hoje. 

O contexto educacional exige novas mudanças que tenham e façam 
mais sentido do que a atual. Uma mudança nas estratégias para 
educar, entendemos isso como processo formativo do humano que o 
compreenda em sua totalidade e em sua complexidade. (LIMA, 2014, 
p. 122) 

Assim sendo, apresentamos a seguir a interface entre a formação humana e 

as espiritualidades compreendendo que ela trata de ampliar estas perspectivas de 

ensino dentro da formação em psicologia e das possíveis contribuições para o fazer 

psicológico. 

 

4.2.1 FORMAÇÃO HUMANA E ESPIRITUALIDADES 

 

Em termos temporais, por motivos sociais, históricos, culturais diversos, ou 

outros ainda, a temática central deste texto (espiritualidade) cai por terra no meio 

acadêmico a partir do início da modernidade. Com a “nova” proposta científica 

supervalorizando o que é quantificável, visível ou ponderável, as ciências duras. 

Vasconcelos (2009, p. 324) comenta um pouco sobre essa questão quando indica 

que: 

[...] a visão dualista inerente ao paradigma newtoniano e cartesiano 
de ciência, que separa o mundo da matéria do mundo do espírito, 
tornou ilegítima a consideração das dimensões religiosas da vida 
humana na investigação da gênese das doenças e na busca de 
medidas terapêuticas. 

Popper (2004) quando comenta sobre o processo da lógica da pesquisa 

científica defende que diz respeito à espiritualidade, historicamente a ciência, em um 

modelo positivista, é voltada para investigação de modelos e fenômenos 

mensuráveis. Cavalheiro (2010, p. 20) comenta, em perspectiva semelhante afirma 

que: 

Assim, o processo de construção do conhecimento, na modernidade 
assume um caráter excludente, partindo do pressuposto de que 
aquilo que não é científico não existe ou, na melhor das hipóteses, é 
uma ideia fragilmente embasada em preceitos simplistas e 
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hipotéticos. Estavam enlaçados, então, para todas as áreas do 
conhecimento que almejavam o título de ciência, os pressupostos 
que delimitariam os seus métodos e objetos de estudo. Por 
conseguinte, todas as áreas do conhecimento penetraram nesta 
corrida por reconhecimento. Com Psicologia não foi diferente.  

Na tentativa de ser ciência a Psicologia fez pactos com alguns modelos que 

até hoje repercutem na lógica de funcionamento e formação dos e das profissionais 

da área. Continua Cavalheiro (2010, p. 21): 

essa perspectiva, sendo a espiritualidade traduzida, em última 
instância, pelo indizível e não mensurável, ela ficou e ainda 
permanece fora do alcance da formação acadêmica em Psicologia, 
mesmo com os muitos estudos científicos acerca da espiritualidade 
em diversas áreas do conhecimento. 

Assim sendo, quando se trata do estudo do que se diz humano, para ser 

ciência, é preciso quantificar, mas também se faz importante qualificar e em 

qualificando, todos os aspectos deste precisam ser levantados e contemplados, 

pois:  

Considerar o ser humano do ponto de vista global, integrando os 
diversos aspectos de sua individualidade e de sua relação com o 
meio, amplia e enriquece a relação médico-paciente e conduz a 
novos horizontes preventivos, diagnósticos e terapêuticos, já que, 
segundo Koenig, a recuperação dos pacientes ocorre com mais 
facilidade quando eles: possuem um sistema de crenças e valores 
otimistas que lhes forneçam um significado para a vida; têm um 
grande grupo de amigos que os auxiliem e que se preocupem com o 
seu bem-estar e não abusam de álcool e drogas. (DAL-FARRA; 
GEREMIA, 2010, p. 589) 

Os autores acima destacam a importância do enxergar globalmente e as 

pesquisas mais modernas apontam para essa necessidade, chegamos num ponto 

em que o materializado ou materializável não responde sozinho aos porquês da 

ciência. De maneira geral, os estudos indicam que a: 

Espiritualidade, por sua vez, pode ser entendida como uma busca 
pessoal por significado e sentido maior no existir e sua relação com o 
sagrado e o transcendente, podendo estar vinculada ou não a uma 
religião formalizada ou designação religiosa. (DAL-FARRA; 
GEREMIA, 2010, p. 588) 

Panzini et al. (2007, p. 106) destacam que “o termo espiritualidade envolve 

questões quanto ao significado da vida e à razão de viver, não limitado a tipos de 

crenças ou práticas.” Com esse pequeno recorte sobre o tema, vemos que a 

compreensão do que seja espiritualidade vai além do que seja de ordem religiosa. 

Ferreira (2010), ainda, levanta questões que nos são caras dentro deste debate. Ao 
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falar de espiritualidade, defende que não necessariamente a espiritualidade tenha 

que encontrar um transcendente, pode-se tratar de um encontro com o mais 

profundo e interior de si.  

Continuando a discussão Panzini et al. (2007) defende que a espiritualidade 

é a busca pessoal por respostas compreensíveis para questões existenciais sobre a 

vida, seu significado e a relação com o sagrado ou transcendente que podem (ou 

não) levar ou resultar do desenvolvimento de rituais religiosos e formação de uma 

comunidade. Complementando a ideia, Dalgalarrondo (apud CAMBOIM; RIQUE, 

2010, p. 252) diz que a religiosidade e espiritualidade podem ser compreendidas 

como dimensões mais amplas e independentes de denominações institucionalizadas 

de religião. Além de compreendermos a espiritualidade como desenvolvimento do 

ser, ou como fenômeno, uma terceira possibilidade considera uma perspectiva 

existencialista: a espiritualidade levaria o ser a compreender a sua existência.  

Partimos do seguinte ponto: “a educação espiritual não é, portanto, uma 

disciplina à parte ou a espiritualidade tampouco um conteúdo particular a ser 

ensinado.” (RÖHR, 2010, p. 39). A formação engloba a educação espiritual, o 

desenvolvimento do ser em formação acontece de forma plural, como discutíamos 

no modelo psicográfico integral todas as dimensões que temos consciência da 

existência no fenômenos humano estarão e estão invariavelmente dentro do 

processo formativo. O que fazemos por vezes é evidenciar alguma(s) das dimensões 

em detrimento de outras, estão organização da formação não entendemos como 

humana. Diríamos ainda que “a espiritualidade se perdeu nas sombras de uma 

razão positivista e se requalificou, em situação completamente distinta, no contexto 

moderno. (SILVA, 2015, p. 22) E esse processo reflete nas visões de homem e o 

mundo e consequentemente nas situações formativas.    

Outro efeito refere-se a uma desqualificação e desvalorização da 
espiritualidade enquanto experiência formativa por excelência. Nesse 
caso, a educação, por se distanciar do fenômeno espiritual, passa a 
não ser vivenciada como formação humana. (SILVA, 2015, p. 19) 

 Torna-se evidente que a espiritualidade, e suas singularidades, não está além 

da vida, ou antes dela, ou ainda paralela, ela é a própria vida e, portanto não é 

separada de um processo de formação. As espiritualidades estão na educação, são 

parte do processo. 
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[...] a espiritualidade não é algo separado ao além da nossa vida. Se 
houvesse a possibilidade de resumir em uma palavra a vida 
espiritual, poderíamos talvez utilizar a palavra atenção pra isso. Uma 
vida espiritual autêntica é marcada pela atenção sutil e cuidadosa ao 
momento presente, a nossa condição atual, às nossas ações, 
atitudes, sentimentos, pensamentos e propósitos. Não há nada além 
para ser buscado, mas muito podemos fazer com nossa vida atenta e 
cuidadosa. (POLICARPO Jr., 2010, p. 103) 

 Esclarece-nos, ainda o mesmo autor que: 

Está claro, neste sentido, que a educação não pode jamais se 
resumir ao fim do desenvolvimento de habilidades cognitivas ou de 
operações formais abstratas, pois, conforme tudo o que foi afirmado, 
o ser humano não é só pensamento, nem só conhecimento. 
(POLICARPO Jr., 2010, p. 104) 

 Dentro do contexto brasileiro a relação do binômio educação e espiritualidade 

não seja tão evidente e experimentado, esta acontece a muito tempo e são variadas 

as perspectivas em defesa da mesma. 

Embora, especialmente no Brasil, a relação entre educação e 
espiritualidade não se apresente aos olhos da maioria com a 
legitimidade intrínseca que outros assuntos da ciência gozam em 
suas áreas particulares, estamos cientes de que o vínculo conceitual 
entre as duas temáticas é tão antigo e suas expressões teóricas tão 
numerosas quanto vários outros aspectos do que hoje é admitido 
como científica e teoricamente digno pela ciência e pela filosofia. 
(RÖHR, 2010, p. 8) 

 Não há como pensar educação dissociada das espiritualidades nos processos 

de formação justificando com os apontamentos anteriormente expostos, assim,  

[...] a espiritualidade se revela, portanto, como uma compreensão 
geral apropriada para a vida humana, compreensão tal que só pode 
se realizar pela ação consciente e integrada de cada um, como 
realização progressiva de sua individuação. O processo educacional, 
quando concebido em sua natureza de promover no homem o 
desenvolvimento daquilo que lhe é intrínseco, é, portanto, 
completamente afim à concepção que deriva da própria 
espiritualidade. Entretanto, a educação não pode prometer a 
individuação de ninguém, pois este é o processo que se desenvolve 
durante toda a vida e cujo progresso depende intrinsecamente do 
modo singular como cada pessoa poderá entrar em contato íntimo 
com tudo aquilo que configura o si-mesmo. (POLICARPO Jr., 2010, 
p. 105 e 106) 

 Integralidade concebida dentro desses processos é fundamental para 

atingirmos maiores compreensões do que os fenômenos humanos o são. É preciso 

articular dimensões e expandirmos conhecimentos. 

Sem o concurso da educação concebida em seu aspecto integral do 
desenvolvimento humano, todavia, o ser humano também não pode 
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atingir a condição de dar continuidade, por si mesmo, ao 
desabrochar de sua expressão pessoal individualizada. Do mesmo 
modo, sem que haja educadores que incorporem minimamente uma 
compreensão adequada da espiritualidade, dificilmente a educação 
pode vir a promover intencionalmente a formação humana de seus 
educandos. (POLICARPO Jr., 2010, p. 106) 

Adentrando especificamente à formação de profissionais de psicologia e a 

relação desta formação com as espiritualidades, Novaes (2003, p. 10 e 11) comenta 

sobre o desenvolvimento e os caminhos que essa ciência traça correlacionando com 

a espiritualidade: 

O estudo da alma humana, ou qualquer que seja o nome que se dê à 
verdadeira natureza essencial do ser humano, tem origens remotas, 
desde as tradições milenares orientais, passando pelos filósofos 
gregos, alcançando a Europa do século XIX, com o surgimento da 
Psicologia, é anda é muito insipiente. Essa ciência vem se 
desenvolvendo gradativamente, avançando na descoberta dos 
fatores estruturais da psiquê. Surgida como psicologia do instinto, 
permitiu o florescimento da Psicologia Experimental e, mais tarde, do 
Behaviorismo, não logrou explicar toda a gama dos comportamentos 
humanos. Fugindo dos estudos dos condicionamentos, a Psicologia 
passou a buscar na subjetividade da natureza do ser humano suas 
explicações para aqueles comportamentos antes não entendidos, 
apresentando no final do século passado sua mais nova teoria do 
inconsciente: a Psicanálise. 

Mas não interrompeu suas produções aí, elaborou outras perspectivas como 

continua dizendo Novaes (2003, p. 11): 

Após essa segunda abordagem psicológica, e em decorrência dela, 
surge a Psicologia Analítica, como uma escola que se propunha a 
apresentar o ser humano como constituído de uma natureza coletiva 
e individual ao mesmo tempo, sem no entanto explicar a natureza 
espiritual da alma. Uma quarta escola se desenvolveu em meio às 
ideias geradoras da Psicanálise e da Psicologia Analítica, a 
Psicologia da Gestalt, penetrando nos meandros das relações do ser 
humano com seu ambiente e com as circunstâncias que o cercam, 
dedicando-se em conhecer as formas como ele percebe os 
acontecimentos e atua a partir dessa significação. Outras escolas, 
sem a abrangência das anteriores, porém não menos importantes, 
surgem e acrescentam novas luzes ao estudo da alma: a Psicologia 
Humanista e a Psicologia Transpessoal. Essa última, apresenta o ser 
humano em suas múltiplas dimensões, inclusive na espiritual e nos 
diversos estados psíquicos, parece ser uma síntese das anteriores.  

O autor nos chama atenção para esses percursos, nos convidando, nesse 

contexto especificamente a compreender a busca por elaborar teorias que tratem do 

humano integral e integradamente. Pensar sistemicamente e concluir posições que 

contribuam nesse sentido. As teorias que brevemente Novaes (2003) destaca são 
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pontos fundamentais para o crescimento desta ciência que vem elaborando 

postulados, proposições acerca de um complexo e não de movimentos isolados.  

A espiritualidade nas relações humanas é desejável, pois envolve a 
percepção do Espírito. Com ela a alma encontra condições de 
manifestação e possibilidades de entender a si mesma no complexo 
sistema das relações humanas. Essa espiritualidade permitiria uma 
abordagem mais humanizada e, ao mesmo tempo, compreensiva da 
natureza essencial da alma. Para isso precisamos de uma psicologia 
mais humana, mais espiritualizada, com menos “psicologismo” 
esvaziado de empatia para com a alma. Uma psicologia além da 
fisiologia, que não se confunde com o simples estudo dos atos 
reflexos, e que não despreza a natureza física, nem tampouco a 
espiritual do ser humano. (NOVAES, 2003, p. 13) 

O posicionamento que o autor defende diz do humanizar as relações, ser 

com o outro. A espiritualidade é, segundo ele, o processo de deixar estar e ser com 

o outro nas relações que são construídas, talvez consiga transcender o que alguns 

autores e algumas autoras nomeiam empatia, seja, mais do que “ser com o outro”, 

“ser para o outro”. Valle apud Cavalheiro (2010, p. 24) ainda nos chama atenção: 

Nessa perspectiva, entende-se espiritualidade como uma 
necessidade psicológica constitutiva de todo ser humano. É algo tão 
básico e elementar como a necessidade de desenvolver a 
autoconsciência ou ainda de estabelecer relações saudáveis com os 
demais. Trata-se de uma busca pessoal de sentido para a vida, para 
o existir e o agir, sedo algo que se orienta para o porquê último da 
existência humana. Ao contrário da fuga dos compromissos que a 
existência impõe, a espiritualidade dá sentido à vida e amplia o grau 
de resiliência, ajudando o ser humano a comprometer-se com a sua 
missão na vida terrena.   

Compreender como o humano desenvolve-se, caracteriza-se, funciona no 

mundo, não é só interesse da Psicologia nem só da Educação por isso um constante 

retroalimentar-se dessas ciências para aprofundamento desta compreensão.  

Fazendo o brevíssimo retrospecto nas teorias que sustentam a 
noção de “sujeito” na educação, percebemos que estas têm por 
base, em sua grande maioria, uma das cinco perspectivas de 
desenvolvimento humano apontadas por Papalia e Olds (2000) e 
exemplificadas em Bee (1996): psicanalítica, da aprendizagem, 
cognitiva, etológica e contextual. (FERREIRA, 2010, p. 109) 

A forma (ou se preferirmos, a fôrma) que utiliza-se para o processo de 

aprendizagem em quaisquer dos graus de ensino estará sempre pautada numa 

visão de homem e mundo. À propósito essa é a maneira que nos utilizamos em 

qualquer das necessidades de agirmos no mundo, sempre nos utilizaremos de uma 

perspectiva que estará de pano de fundo em nossas ações. O que o texto de 
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Ferreira (2010) nos lembra é a possível relação que essas duas ciências (Educação 

e Psicologia) fazem de suas teorias.  

Com estas reflexões, não pretendemos apresentar um modelo correto de 

ensino para formação humana em Psicologia na FAFIRE e na UFPE. Não 

acreditamos que exista um modelo correto. Acreditamos que existam modelos que 

correspondem às maneiras que funcionamos no mundo e neste texto defendemos a 

que nos é mais cara. Uma perspectiva que englobe variadas dimensões de forma 

integral e integrada, dando considerável destaque à espiritualidade que este homem 

e esta mulher é. Entendendo, em paralelo, que formar-se humanamente é colocar 

em cena a espiritualidade que também somos. Então, não teríamos como dissociar 

a formação no processo da graduação da visão que esses e essas profissionais 

terão em suas práticas. Falamos de uma educação no processo de formação que 

também seja integral, humana. 

[...] desde a antiguidade, Aristóteles já falava em educação integral. 
Marx, preferia chamá-la de educação “omnilateral”. A educação 
integral, para Aristóteles, era a educação que desabrochava todas as 
potencialidades humanas. O ser humano é um ser de muitas 
dimensões que se desenvolvem ao longo de toda a vida. (GADOTTI, 
2009, p. 21) 

Quais potencialidades de fato explora-se num processo formativo na 

graduação? Num âmbito intelectual, tem-se um considerável arcabouço de teorias 

repassadas para perspectivas de homem e mundo, como vimos no início deste 

sessão com a contribuição de Ferreira (2010), embora ele falasse do campo da 

educação, no contexto de formação em Psicologia não é diferente, faz-se 

necessário. No entanto, suficiente? 

A educação Integral quer superar o currículo fragmentado, 
organizado em grades e fundamentado no isolamento das disciplinas 
que, por conseguinte, isola as pessoas e cria guetos de 
aprendizagem. O problema é que, via de regra, e ainda com poucas 
exceções, continuamos a ensinar os nosso alunos sem levar em 
conta os seus saberes prévios, a sua “cultura primeira”, as suas 
outras experiências vitais separando a educação informal, formal e 
não formal. (GADOTTI, 2009, p. 11) 

Formar profissionais subtraindo do processo de aprendizagem as 

espiritualidade que somos, seria atrofiar uma das potencialidades apresentadas as 

diversas consequências que experimentamos em termos de crises nos dias atuais. 

Acerca deste diálogo entre educação e espiritualidade Röhr (2010, p. 14) relembra-

nos:  
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[...] refletir sobre espiritualidade implica, no nosso pensar, levar em 
consideração a integralidade do ser humano. Se admitirmos, 
inicialmente de forma provisória, que a espiritualidade é uma das 
dimensões que fazem parte do ser humano, não podemos vê-la de 
forma isolada, sem nexo com as dimensões “profanas”. Criar um 
distanciamento intransponível entre a espiritualidade e as demais 
dimensões – afirmamos com antecipação – gera um misticismo falso 
e nocivo à formação humana. 

Todo a história da Psicologia é marcada por perspectivas que são 

automaticamente impressas na formação (desde 1962 no Brasil) dos profissionais 

que atuam na área. Estamos em momentos de proposições de diferentes (não 

necessariamente novas) formas de falar de um modelo humano.  

Apesar da modernidade ter transformado a sua grande contribuição, 
“diferenciações das esferas de valores culturais”19 (WILBER, 2002, p. 

76), em dissociação, fragmentação e alienação, ela também 
apresentou sua contribuição ao modelo de desenvolvimento integral. 
No campo da psicologia, os estudos sobre o desenvolvimento 
emergiram no final do século XIX, tendo sofrido diversas influências. 
(FERREIRA, 2010, p. 120)  

Por mais contraditória, e até absurda, que possa parecer a expressão: é 

preciso fazer humanamente a formação acadêmica, embora seja ela feita por 

humanos. (Lembremos da tentativa do Sistema Único de Saúde – S.U.S. – em 

Humanizar a saúde, por mais estranha que possa soar a tentativa). E tratar de forma 

humana segundo a perspectiva que defendemos é entende-lo como ser em 

potencial de dimensões múltiplas integradas. 

 

4.3 FORMAÇÃO HUMANA EM PSICOLOGIA 

  

Nosso intento é a transferência desse modelo de educação para as 

formações em Psicologia. É pensar as formas que as graduações em Psicologia 

podem acrescentar significado às vidas dos e das estudantes que passam por cinco 

anos de formação em um instituição de ensino superior e que por vezes apreendem 

o que lhe é mais caro enquanto profissional fora da IES. As mobilizações são 

diversas no Brasil para um novo pensar e fazer das formações em Psicologia. No 

Sul há existem pesquisas constantes acerca dos temas: espiritualidade, bem-estar 

                                            

19 Diferenciação sobretudo da arte, da ética e da ciência que passam a seguir seus próprios 
caminhos, livres das pressões e imposições das outras esferas. 
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espiritual, religiosidade, formação em psicologia (CARVALHEIRO; 2010). No 

Sudeste a produção tem sido evidente e considerável sobre esses temas com a 

inclusão da prática clínica. (ANGERAMI-CAMON; 2003; 2004, AMATUZZI; 2005, 

GALDEMAN; 2013) Além das produções constantes do Conselho Regional de 

Psicologia da Sexta Região (CRP 06) em São Paulo e do próprio Conselho Federal 

de Psicologia sobre a prática clínica e as questões da espiritualidade e laicidade 

publicadas em cartilhas e notas nos respectivos sites. Com esse fervilhar de 

acontecimentos, percebemos a necessidade da discussão e prática desses temas 

também aqui no nordeste que já se dissemina em diferentes áreas do conhecimento 

e alcança, aos poucos, a psicologia. 

Dessa forma a Psicologia, sendo muito mais que uma área de 
estudo, ou seja, uma dimensão constitutiva do ser humano, carrega 
no próprio nome uma grande missão: estudar a alma, pois 
etimologicamente Psiche = Alma + Logos = estudo, razão. Sendo 
assim, estudar o ser humano como um todo e não deixar de lado as 
questões referentes a alma, a espiritualidade, ao bem-estar espiritual 
e a qualidade de vida. (COSTA et al, 2008, p. 251) 

Em se tratando da formação desses e dessas profissionais, para 

evidenciarmos questões como espiritualidades e bem-estar espiritual, falamos de 

formação humana. Cientes de que atuarão no mundo e que voltarão seus olhares, 

independentemente de contexto de prática, para as questões humanas. 

Apontamos que a existência pode ser compreendida mais 
adequadamente sem os extremos do substancialismo ou do niilismo, 
na “circularidade fundamental” ou círculo existencial concebido como 
“Roda da Vida”. É nessa circularidade de compreensão que se 
processa a formação humana, pois ao mesmo tempo em que se 
aponta como meta da formação a liberdade, desdobram-se os 
potenciais das múltiplas dimensões humanas em vista da plenitude 
de sua realização no mundo-da-vida. Assim, em que pesem as 
dificuldades de sua realização, a meta da formação humana não se 
reduz à adequação do indivíduo ao sistema por meio da criação de 
um “cidadão” (nível convencional), nem à priorização de um único 
aspecto da multidimensionalidade do ser, como por exemplo, a 
dimensão mental (com ênfase no desenvolvimento lógico-
matemático). A meta da educação é a plena humanização do ser, o 
que só é possível pela inclusão e integração contínua das múltiplas 
fases do arco-íris das linhas do desenvolvimento em uma busca de 
realização dos níveis pós-pós-convencionais. (FERREIRA, 2010, p. 
154-155) 

Formar-se humanamente é colocar em pauta os potenciais diversos que o ser 

em formação tem. Não só atentar, mas potencializá-los para que haja 

desenvolvimento. Assim a formação de profissionais envolve questões do intelecto 



105 
 

que darão um arcabouço teórico a(o)s futuras(os) profissionais, mas a 

experimentação em outros níveis, emocional, cultural, social, histórico, espiritual, 

destaca-se como de fundamental importância para o efetivo binômia ensino e 

aprendizado.  

Ainda sobre este ponto, Policarpo Jr. (2010, p. 243) defende:  

Estou, por exemplo, de pleno acordo com o argumento de que, em 
relação à espiritualidade, o ser humano não pode se desenvolver se 
não nutrir ou buscar alcançar um nível mínimo de coerência pessoal 
entre o que pensa, sente, fala e age.  

A compreensão de um processo de formação, entendido como processo de 

vida, integralmente diz de um modo de vida integral. Pelas conclusões mais óbvias, 

em separando deixa de ser integral. Faz-se necessário reconhecer que o formato de 

escrita da dissertação, a metodologia escolhida, não condizem com a ideia que 

defendemos, as limitações de tempo e espaço explicam muito embora, talvez, não 

justifiquem. Evidenciamos como crucial para um processo de formação que ele seja 

significado singularmente por aqueles e aquelas que experienciam-no, é preciso 

fazer sentido.  

Façamos agora um breve panorama da estrutura de organização das 

formações em psicologia no Brasil, para em contextualizando compreendermos um 

pouco mais as causas do consequente modelo que hoje temos e as necessidades 

de muda-los. Baseamo-nos na cartilha publicada pelo CRP sobre a história da 

psicologia no Brasil em comemoração aos 50 anos da regulamentação da profissão.  

 

4.3.1 A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA NO BRASIL 

 

No processo de implementação da ciência psicológica, percebemos que a 

mesma nasce para “adequar os seres aos processos de socialização pré-

estabelecidos”20, embora essa não tenha sido sua bandeira. Não seria diferente, 

acreditamos, por se tratar de uma ciência que tem características claramente 

ligadas, pelo menos em sua primeira “versão”, a intervenções de acomodação ao 

meio, e não de sua assimilação (PIAGET, 1996). Meio este conhecido como padrão 

                                            

20 Fala nossa para desenhar uma caricatura da Psicologia 
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sociohistórico e cultural. Em 2012 essa ciência completa cinquenta anos de 

profissão regulamentada no Brasil, mas a sua existência data de muito antes. 

Religiosos, políticos, educadores, filósofos e moralistas foram os 
primeiros a abordar questões psicológicas no Brasil colonial. Essas 
ideias figuram em obras de filosofia moral, teologia, pedagogia, 
medicina, política e arquitetura; abordando temas como emoções, 
sentidos, autoconhecimento, educação, personalidade, controle do 
comportamento, aprendizagem, influência paterna, educação 
feminina, trabalho, adaptação ao meio, processos psicológicos, 
práticas médicas, controle político, diferenças raciais e étnicas e 
persuasão de “selvagens”. (CRP 6ª Região, 2011, p. 6) 

Se quiséssemos avaliar a proposta interventiva sugestionada através desses 

tópicos, o foco desta dissertação seria outro, nossa pretensão aqui foi apresentar o 

contexto histórico e cultural no qual a Psicologia aterrissa ao chegar no Brasil. Não é 

de hoje, portanto, que esses conhecimentos tratados como psicológicos são 

utilizados para controle e adequação de um formato para um outro onde os/as que 

dominam controlam os fazeres daqueles/as conhecidos como os/as dominados/as, 

ou ainda, colonizados/as para estarmos de acordo com o contexto brasileiro. As 

obras de filosofia moral ao qual o Conselho de Psicologia refere-se no texto nos 

parecem mais um tratado de como transformar nativos brasileiros nos escravos/as 

portugueses e mais rapidamente dominar “nova” terra. Tanto isso faz-se claro, que 

em seguida, nesse mesmo catálogo, o conselho apresenta com relação ao diálogo 

entre a psicologia, a medicina e a pedagogia:  

Os saberes psicológicos, no século XIX, foram produzidos 
principalmente no interior da medicina e da educação; na medicina, 
em teses doutorais que os formandos do curso de medicina deveriam 
defender para obter o título de doutor e nas práticas dos hospícios. 
Grande parte dos assuntos psicológicos tratados referem-se à: 
paixões ou emoções, diagnóstico e tratamento das alucinações 
mentais, epilepsia, histeria. [...] Na educação, conteúdos psicológicos 
que abordavam as faculdades psíquicas – inteligência, sensações e 
vontade - a aprendizagem e os métodos e instrumentos educativos 
são encontrados no ensino secundário e, sobretudo, nas Escolas 
Normais, com a crescente preocupação com o fenômeno psicológico, 
fundamentando principalmente a metodologia de ensino, com foco no 
educando e na formação do educador. Conteúdos psicológicos são 
encontrados nas disciplinas - “Filosofia, “Psicologia Lógica”, 
“Pedagogia” e “Pedagogia e Psicologia”. (CRP 6ª Região, 2011, p. 8) 

O diálogo da educação com a psicologia não data dos dias atuais, desde a 

chegada da ciência psicológica no contexto brasileiro, esses dois campos se 

interceptam no intuito de criar modelos intervencionistas que adequem a produção 

do conhecimento e de repasse desse aos moldes da época. O que nos transposta 
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novamente para o modelo de formação que hoje temos, o quanto de fato nos 

distanciamos dos moldes mais arcaicos de formação? O que avançamos em termos 

significativos? Continuando a apresentação, o CRP da 6ª região brasileira, mais a 

frente nesse mesmo texto de comemoração afirma que  

“[...] datam da década de 1930 as primeiras aplicações sistemáticas 
da Psicologia às questões relativas ao trabalho, embora seu 
desenvolvimento venha a ocorrer de fato após os anos 1930, 
sobretudo relacionado às novas perspectivas de industrialização do 
país.” (CRP 6ª Região, 2011, p. 10). 

O que parece anunciar que a Psicologia no Brasil delineia-se nos modelos 

propostos pelos processos sociohistóricos vivenciados mais na perspectiva de 

adequar pessoas a padrões do que a repensar essas questões sociais. Nos anos 

que se seguem, a Psicologia institui-se como profissão e é regulamentada. 

Passando ainda pelos processos da ditadura e repressão, como resume este texto. 

Essa ciência avança e acerca do período de 1930 a 1962, o Conselho da 6ª região 

aponta: 

A Psicologia se consolida como uma ciência capaz de formular 
teorias, técnicas e práticas para orientar e integrar o processo de 
desenvolvimento demandado pela nova ordem política e social. 
Consolidam-se os campos de atuação: educação, trabalho e clínica. 
Testes e métodos de avaliação psicológicos são utilizados nos 
serviços públicos de orientação infantil implantados em São Paulo e 
no Rio de Janeiro. (CRP 6ª Região, 2011, p. 12) 

 E torna-se reconhecida como profissão: 

A Lei 4119 de 27 de agosto de 1962 reconhece a profissão de 
psicólogo, fixa normas para a atuação profissional e estabelece um 
currículo mínimo para sua formação. Os campos de atuação são 
aqueles que se consolidaram como prática no período anterior: 
clínica, escolar-educacional e organização do trabalho.” (CRP 6ª 
Região, 2011, p. 14). 

E ao ser regulamentada neste momento experimenta algumas coerções 

provindas do contexto sociohistórico que vivenciávamos na época:  

A ditadura militar e as condições por ela imposta criam problemas 
para o desenvolvimento da profissão. A Lei 5692/71 retira a disciplina 
Psicologia do currículo do então ensino de 2º Grau. A Reforma 
Universitária de 1968, em nome da democratização do ensino 
superior, possibilita a proliferação de faculdades privadas, formando 
grande contingente de profissionais sem possibilidade de ingresso no 
mercado de trabalho, que se retrai para áreas como a Psicologia. 
(CRP 6ª Região, 2011, p. 14) 

O movimento da Psicologia continua no Brasil:  
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O Conselho Federal de Psicologia foi criado em 1971 durante o 
período mais duro da ditadura militar, sob o controle do Ministério do 
Trabalho. Somente dois anos depois o Ministério do Trabalho 
convoca as associações de psicologia para elegerem o Primeiro 
Plenário. Em processo de organização, o CFP oficializa em 1975 o 
primeiro Código de Ética Profissional, reformulado em 1979. Neste 
mesmo ano, publica o número zero da Revista Psicologia, Ciência e 
Profissão, em que começa a tornar pública a adesão ao movimento 
contra a ditadura. (CRP 6ª Região, 2011, p. 16) 

Um breve panorama da Psicologia enquanto profissão no Brasil pode ser 

descrito nesses termos. Onde a sua efetivação é delineada por questões que são da 

adequação de pessoas a um modelo social-histórico-cultural. E que com a dinâmica 

vivenciada na realidade do Brasil essas questões são redimensionadas a serviço de 

experiências que enunciam mudanças consideráveis na perspectiva da Psicologia 

alertando-a para a necessidade de ir além de um modelo de adequação de padrões. 

Como, portanto, a formação desses profissionais vem acontecendo neste 

território? Tem se formado pra quem? E para quê? Dentro de um modelo bancário, 

dialógico, construtivista e/ou integral? Quais as visões de homem e mundo que 

norteiam essas formações, entendendo que eles são peso considerável nas práticas 

didáticas? Observamos que [...] acerca do que é “formação” exige ampliar 

investigação e buscar a apreensão de mediações mais amplas e determinantes 

como: cultura, razão, subjetividade e objetividade. [...] (SAMPAIO; RESENDE, 2008, 

p. 1) 

Questionar acerca dos limites e possibilidades da proposta 
hegemônica de “formação” desenvolvida no contexto da sociedade 
capitalista, implica uma ação ético-política de enfrentamento e recusa 
ao avanço da barbárie em todas as suas formas e especialmente na 
crescente radicalização da irracionalidade. (SAMPAIO; RESENDE, 
2008, p. 1) 

O processo formativo em si, toma dimensões que assinalam as dinâmicas 

sociais brasileiras e aos poucos ganham espaços na cena social brasileira. Na 

pesquisa realizada por Mancebo (1997, p. 21), a implementação do diploma de 

psicólogos data da Lei de 4119, de 27 agosto de 1962: 

[...] Constituiu-se no primeiro diploma legal específico sobre cursos 
de formação de psicólogos, seguido por ato do Conselho Federal de 
Educação que, através do Parecer n° 403 de 1962, fixou o currículo 
mínimo e a duração do curso de Psicologia, com vigência a partir do 
ano seguinte. Deste modo, a regulamentação da profissão, conforme 
tradição em nosso país, ocorre através do mesmo ato legal que 
normatiza os cursos de Psicologia. 
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Data esta que também assinala a comemoração do dia do psicólogo no 

Brasil (27 de agosto, por ocasião da data de regulamentação da profissão em nosso 

país). E que como qualquer processo legal de regulamentação leva tempo e precisa 

conquistar espaços na cena pública e privada. Em paralelo à tentativa de 

regulamentação da profissão, as perspectivas de visões de mundo e homem já 

elaboravam-se desde o processo de nascimento da ciência psicológica. As ideias da 

Psicologia do desenvolvimento, as perspectivas behavioristas, comportamentais, do 

inconsciente ou do consciente, exemplificam as ideias que nascem e o nosso país 

acolhe. As teorias que explicam o ser ou as formas estruturais que justificam seus 

processos mais subjetivos e/ou objetivos elaboram termos para sanar as dores 

psíquicas de acordo que o que acreditam ser o homem, a mulher, o mundo. Ao 

passo que as instituições de ensino superior acrescentam em seu corpo de 

formações a ciência psicológica paulatinamente de acordo com as demandas sociais 

que lhes são apresentadas. 

Pode-se, assim, afirmar que a Psicologia representa a produção 
humana, o que justifica sua análise do ponto de vista histórico-social. 
É na articulação da vida material com a vida espiritual humana que 
se entende o desenvolvimento das ideias psicológicas, a ciência 
psicológica, suas teorias, seus métodos e sua aplicação. (PAINI; 
ROSIN; CAMBAÚVA, 2010, p. 62) 

Assim, potencializando as questões mais caras à psicologia e para os fins 

desta dissertação, apresentadas nossas inquietações e motivações de pesquisa 

sejam empíricas ou teóricas, seguimos para os modelos de investigação que 

julgamos cabíveis as possibilidades e limitações que temos. Na seção a seguir 

aparece descrito como fizemos a intervenção nas graduações e as respectivas 

análises de resultados juntamente com o modelo de análise que utilizamos para 

criação de categorias que nos auxiliasse esclarecer as ideias de espiritualidades e 

os índices de bem-estar espiritual relacionando com as experiências formativas que 

para nós foram relatadas. Desenhamos nas próximas linhas o mapa que 

percorremos. 
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5 A ARTE DE DESENHAR OS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO: COMO 

IMAGINAMOS E COMO TUDO ACONTECEU 

 

A estrada que delineia o melhor caminho para chegar a um objetivo, nem 

sempre é facilmente encontrada. Por vezes torna-se o mais difícil dos encontros. 

Desenhar um “bom” caminho para essa jornada de investigações foi e permanece 

sendo (embora “concluído”) um árduo trabalho, mas de crescimento considerável. O 

contato com as produções de Creswell (2010, 2014) e Severino (2010), as 

discussões sobre a metodologia deste projeto e de outros nas disciplinas e no grupo 

de pesquisa, as orientações e diversas leituras nos proporcionou (re)dimensionar 

estes caminhos. Esta pesquisa tem caráter exploratório e apresenta metodologia 

mista, sendo os dados quantitativos auxiliares na construção dos dados qualitativos 

e ambos cruzados no momento de análise. Vejamos os entremeios desta 

investigação, as paradas, as “pedras no meio do caminho”, as tempestades, 

ventanias, belas paisagens e muito mais desta longa estrada: 

  

5.1 ABORDAGEM E TIPO 

 

Com o desenvolvimento e a legitimidade percebida tanto da pesquisa 
qualitativa quanto da pesquisa quantitativa nas ciências sociais e 
humanas, a pesquisa de métodos mistos, empregando a combinação 
de abordagens quantitativas e qualitativas, ganhou popularidade. 
Essa popularidade deve-se ao fato de que a metodologia da 
pesquisa continua a evoluir e a se desenvolver, e os métodos mistos 
são outro passo adiante, utilizando os pontos fortes das pesquisas 
qualitativa e quantitativa. [...] A natureza interdisciplinar da pesquisa 
também contribui para a formação de equipes de pesquisa 
compostas de indivíduos com interesses e abordagens 
metodológicas diferentes. Por fim, pode-se obter mais insights com a 
combinação das pesquisas qualitativa e quantitativa do que com 
cada uma das formas isoladamente. Seu uso combinado proporciona 
uma maior compreensão dos problemas de pesquisa. (CRESWELL, 
2010, p. 238) 

Esta pesquisa, de forma geral, pretende compreender se e como as 

espiritualidades são tratadas nos discursos dos e das estudantes de graduação em 

Psicologia da Faculdade de Frassinette do Recife (FAFIRE) e da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), indicando suas possíveis contribuições para 
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processos de formação humana, além de apresentar os índices de Bem-Estar 

Espiritual acessados através da EBE e a relação dos mesmos com o processo de 

formação. O que anuncia uma pesquisa mista. Para aprofundamento dos dados dos 

discursos dos e das estudantes utilizamo-nos da Escala de Bem-estar Espiritual 

(EBE), validada no Brasil por Marques, Sarriera e Dell’Aglio (2009), com o intuito de 

cruzamento dos dados dentro da perspectiva mista, tendo no âmbito qualitativo dois 

instrumentos: questionários com três perguntas abertas (Apêndice A) e entrevistas 

semiestruturadas com as perguntas baseadas nas respostas dadas por cada 

participante. 

Um projeto de métodos mistos é útil quando a abordagem 
quantitativa ou qualitativa em si é inadequada para um bom 
entendimento de um problema de pesquisa, ou quando os potenciais 
da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa não conseguem 
proporcionar o melhor entendimento. Por exemplo, um pesquisador 
pode querer generalizar os resultados para uma população e 
também desenvolver uma visão detalhada do significado de um 
fenômeno ou de um conceito para indivíduos. Nessa pesquisa, o 
investigador primeiro realiza uma exploração geral para saber quais 
variáveis estudar e depois estuda essas variáveis com uma amostra 
maior de indivíduos. Como alternativa, os pesquisadores podem 
primeiro levantar um grande número de indivíduos e depois 
acompanhar alguns participantes com o intuito de obter sua 
linguagem e suas expressões específicas sobre o tópico. Nessas 
situações, mostra-se vantajoso coletar tanto dados quantitativos 
fechados quanto dados qualitativos abertos. (CRESWELL, 2010, p. 
44)   

A EBE nos deu acesso aos dados referentes aos índices de Bem-Estar 

Espiritual. Há nesse instrumento, duas sub-escalas embutidas onde se propõe 

também avaliar os níveis de Bem-Estar Existencial (itens pares da EBE) e o índice 

de Bem-Estar Religioso (itens ímpares da EBE). Desta forma, compreendemos que 

a EBE, analisou a quantificação de uma perspectiva de espiritualidade, a partir 

destas duas categorias e através do consequente somatório de seus escores. 

O questionário propôs a reflexão do tema central com três perguntas e a 

entrevista semiestruturada com os e as estudantes que se dispuseram a participar. 

As questões da entrevista foram baseadas nas respostas dadas nos questionários 

pelos e pelas estudantes. O que possibilitou a variação que perguntas nas 

entrevistas de cinco (5) a seis (6) questões. 

O método seguiu em duas etapas paralelas: construção e análise de dados 

quantitativos, sendo a EBE aplicada juntamente com o questionário nas próprias 
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salas da graduação em Psicologia da FAFIRE e da UFPE, com a concessão dos 

professores e das professoras que ministravam a aula e dos respectivos 

coordenadores, e uma etapa após este primeiro momento que se caracterizou pela 

construção dos dados qualitativos, através da realização das entrevistas 

semiestruturadas, em horários extraclasse mediante acordo com o ou a 

participante.. Nos termos de Creswell e Clark (2013, p. 110-111) caracteriza-se por 

um projeto paralelo convergente ou apenas convergente: 

O projeto convergente envolve coletar e analisar dois elementos 
independentes de dados qualitativos e quantitativos em uma única 
fase; fundir os resultados dos dois elementos; e depois buscar a 
convergência, a divergência, as contradições ou os relacionamentos 
entre os dois bancos de dados.  

Ainda sobre a metodologia específica do projeto convergente Creswell e 

Clark (2013, p. 163) destacam que: 

No projeto convergente, a coleta de dados envolve coletar 
simultaneamente tanto dados quantitativos quanto qualitativos, 
analisar as informações separadamente e depois fundir os dois 
bancos de dados. O ideal é que esse projeto priorize os dois tipos de 
informações igualmente, mas os pesquisadores também usam 
variantes em que há uma prioridade quantitativa ou qualitativa para 
tratar do propósito do estudo. Dentro desse processo geral, os 
pesquisadores devem tomar decisões relacionadas à amostragem e 
às formas de coleta de dados.   

No nosso trabalho evidenciamos os dados qualitativos, embora tenham sido 

muito significativos os resultados quantitativos e tenham contribuído para discussão. 

Para os nossos fins tomamos como estratégias de aplicação dos instrumentos o 

seguinte modelo: no mesmo momento a EBE e os questionários no Caderno de 

pesquisa (Apêndice A), entregue a(o)s participantes, e em dias posteriores 

houveram as entrevistas com locais, datas e horários variados a depender da 

disponibilidades dos e das participantes.  

Isto posto, segue um fluxograma que ilustra a dinâmica deste desenho 

metodológico e de nossas intervenções nas salas das graduações em Psicologia da 

FAFIRE e da UFPE.  
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Figura 4: Fluxograma de realização da metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

Os dados oriundos da EBE foram tabulados e analisados a partir do pacote 

estatístico Statistica, v.8.0. A interpretação e problematização destes dados foram 

feitas pelas tabelas geradas pelo sistema em cruzamento com o que literatura já 

apresenta em torno dos dados emergentes. Para as análises qualitativas, criamos 

categorias de análise a partir do conteúdo apresentado nas respostas dos 

questionários e nas entrevistas.  

 

5.2 PARTICIPANTES, CONTEXTUALIZAÇÃO E MODOS DE ACESSO AO CAMPO 

 

Participaram deste estudo um total de 210 (duzentos e dez) estudantes da 

graduação em Psicologia de duas Instituições de Ensino Superior, assim 

distribuídas:   

a) FAFIRE: 



114 
 

Calouros/as: sessenta e sete (67) participantes (2015.221), distribuídos/as 

entre 2º período A e B;  

Formandos/as: quarenta e dois (42), distribuídos/as entre nono, décimo e 

décimo primeiro período; 

b) UFPE: calouros/as: sessenta e um (61) participantes (2015.2), 

distribuídos/as entre primeiro e segundo períodos;  

Formandos/as: quarenta (40), distribuídos/as entre os nono, décimo e décimo 

primeiro períodos. 

Cada uma das IES teve o processo de execução de forma diferente, 

respeitando a singularidade de cada espaço. Por um panorama geral, a chegada 

deu-se pela coordenação do curso, após liberação seguiu-se para a aplicação dos 

dois primeiros instrumentos em sala de aula, utilizando os espaços cedidos pelos 

professores e pelas professoras que foram esclarecidos pela coordenação sobre o 

que se travava essa pesquisa.  

Os/as participantes foram selecionados mediante convite, quem 

disponibilizou-se, participou. Receberam um Caderno de Pesquisa (Apêndice A), 

que cotinha uma capa com os objetivos da pesquisa e prevê explicação do que se 

tratava a pesquisa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a EBE e 

o questionário com três perguntas abertas e com espaço para dados pessoais, para 

quem se disponibilizar para a posterior entrevista. Em sala de aula, explicávamos de 

forma geral a ideia do projeto e entregávamos em seguida o Caderno de Pesquisa. 

Para a entrevista foram convidados(as) treze estudantes que se dispuseram 

voluntariamente a participar da mesma que teve como mote inicial as respostas que 

aquela pessoa havia dado em seu questionário. 

 

5.3 INSTRUMENTOS 

 

Os instrumentos que utilizamos foram: a Escala de Bem-estar Religioso e 

Espiritual (EBE) versão em português da Spiritual Well-Being Scale, criada por 

Paloutzian e Ellison (1982) e validada por Marques, Sarriera e Dell’Aglio (2009) no 

                                            

21 No semestre de 2015.2 a FAFIRE não tinha, segundo sua organização acadêmica, 
turmas no primeiro período, haja vista, o curso só disponibilizar uma entrada por ano. 
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Brasil, questionário com três questões acerca do tema da espiritualidade na 

graduação em Psicologia (totalizando nas duas IES duzentos e dois participantes 

que preencheram a Escala de Bem-estar Espiritual e duzentos e três participantes 

que responderam aos questionários) e entrevista semiestruturada com treze dos/as 

participantes. Para tratar os dados quantitativos, utilizamos o Software Statistica®, 

versão 8.0. Como sistema de interpretação dos dados qualitativos, utilizamo-nos da 

Análise de Conteúdo Temática (MINAYO, 2007; 2014) e posteriormente um 

cruzamento interpretativo dos instrumentos. 

5.3.1 ESCALA DE BEM-ESTAR RELIGIOSO E ESPIRITUAL (EBE) 

 

A Escala de Bem-estar Religioso e Espiritual (EBE) utilizada neste estudo foi 

a versão disponibilizada por Cavalheiro (2010) em sua pesquisa para investigar 

questões similares na graduação de estudantes no Rio Grande do Sul. Buscamos 

apontar suas vantagens e desvantagens no que diz respeito a mensurar a 

espiritualidade ou até mesmo das questões de religiosidade e existencialidade 

(como propõem as subescalas da EBE – veremos mais adiante).  

Marques, Sarriera e Dell’Aglio (2009, p. 179), indicam que: 

A Escala de Bem-Estar Espiritual – EBE - (Spiritual Well-Being 
Scale), de Paloutzian e Ellison (1982) é uma das pioneiras no tema 
da espiritualidade e da religiosidade e é tida como um padrão de 
referência para os autores que delineiam instrumentos de 
mensuração da espiritualidade. Existem outras escalas, como a 
Spiritual Involvement and Beliefs Scale (Hatch, Burg, Naberhaus, & 
Hellmich, 1998), a Mental, Physical and Spiritual Well-Being Scale 
(Vella-Brodrick & White, 1997), a Spiritual Issues Assessment 
(Lawson, Drebing, Berg, Vincellette & Penk, 1998), a Spiritual 
Assessment Inventory (Hall & Edwards, 1996 e 2002) e a Escala de 
Coping Religioso-Espiritual (Panzini & Bandeira, 2005), entre outras.  

Existem diversas escalas que mensuram espiritualidade, escolhemos a EBE 

por ser validada e amplamente utilizada em território brasileiro, o que não deixa de 

restringir as interpretações que faremos nas próximas seções, mas que tentaremos 

apresentar as lacunas e suas possíveis formas de preenchimento. Na dissertação de 

Cavalheiro (2010, p.53- 54), ela assim foi descrita: 

Escala de Bem-Estar Espiritual - EBE para avaliação da 
espiritualidade, em suas dimensões religiosa e existencial (...): 
constitui-se na versão em português da Spiritual Well-Being Scale, 
criada por Paloutzian e Ellison, adaptada e validada para o Brasil por 
Marques, Sarriera, Dell’Aglio (2008). A EBE é composta por 20 
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questões com seis alternativas de resposta para cada uma delas. Do 
total, 10 avaliam o Bem-Estar Religioso - BER, considerado como o 
Bem-Estar advindo da comunhão e da relação pessoal íntima com 
Deus, e as outras 10, o Bem-Estar Existencial - BEE, que seria 
relativo à satisfação geral com a vida [...]. 

Sobre os escores, ela acrescenta: 

Os escores das subescalas do Bem-Estar Existencial e religioso são 
somados para obtenção da média geral de Bem-Estar Espiritual - 
EBE. Entre as 20 questões da escala, as de números pares 
destinam-se a avaliar o BER e as de números ímpares o BEE. 
Testes de confiabilidade, realizados na Universidade de Idaho, pelos 
autores do instrumento (Paloutzian e Ellison, 1982), tiveram como 
resultado os coeficientes de 0,93 (espiritual), 0,96 (religioso), 0,86 
(existencial). Como índice de consistência interna, para a versão em 
português, os coeficientes alfa encontrados foram 0,92 para o índice 
geral (EBE), 0,92 (para subescala de Bem-Estar Religioso - BER) e 
0,85 (para subescala de Bem-Estar Existencial - BEE). No presente 
estudo, os índices encontrados foram 0,901 (EBE), 0,922 (BER) e 
0,790 (BEE). A magnitude desses coeficientes sugere que o 
instrumento EBE tem alta confiabilidade e consistência interna. 
(CAVALHEIRO, 2010, p. 53, 54) 

Desta forma julgamos que utilizar este instrumento em nossa pesquisa que 

apresenta caráter misto, proporciona condições um pouco mais amplas para 

discutirmos o tema da espiritualidade na graduação em Psicologia da FAFIRE (IES 

religiosa de perspectiva católica) e da UFPE (IES laica), levando em consideração 

limites, possibilidades e as diversas estratégias. Na proposta de um olhar para o 

acontecimento espiritualidade de forma mais ampla, por outro lado, sabemos que 

tangenciar toda a compreensão do que seja ou venha a ser espiritualidade não é 

nossa investida de pesquisa (nem acredito que nos modelos e ideias da 

contemporaneidade isso seja possível). A Escala de Bem-estar Espiritual 

[...] foi elaborada com a intenção de complementar os indicadores 
objetivos nas avaliações de qualidade de vida nos Estados Unidos, 
principalmente sentimentos e percepções dos respondentes. Havia 
no governo desse país um movimento de mensurar a qualidade de 
vida através de indicadores sociais objetivos, e aos poucos começou 
a crescer o reconhecimento de que apenas medidas objetivas não 
davam conta da complexidade do construto (Bufford; Paloutzian; 

Ellison apud Marques; Sarriera; Dell’Aglio, 2009, p. 180). 

 

 Ainda segundo Marques, Sarriera e Dell’Aglio (2009, p. 180): 

Para a criação da escala, Paloutzian e Ellison (1982) tomaram por 
base o estudo de Moberg e Brusek (1978) que apontava uma 
dimensão vertical e outra horizontal para o bem-estar spiritual. Essas 
dimensões se tornaram os dois fatores medidos pela escala: o bem-
estar religioso (BER), dimensão vertical, satisfação na conexão 
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pessoal com Deus ou com algo que se considere como absoluto; e o 
bem-estar existencial (BEE), dimensão horizontal que se refere à 
percepção da pessoa em relação ao propósito da vida independente 
de uma referência religiosa. 

Percebemos que há uma construção detalhada e aprofundada do 

instrumento, o que possibilitou de uso no estudo que propusemos e discussão 

aprofundada dos índices de bem-estar espiritual. Juntamente as compreensões das 

perspectivas de espiritualidades dos e das estudantes das duas graduações em 

Psicologia e as possíveis contribuições desta temática para o processos de 

formação. Na sessão Sistemas de Análise retomaremos a Escala de Bem-Estar 

Espiritual para apresentarmos os métodos de análise e formas de compreensão dos 

dados através ela construídos e analisados.  

Para interpretação de correlação entre fatores deste teste (Mann-Whitney U) 

é preciso saber que quando o p<0,05 o teste é considerado com diferença 

significativa; consideramos para nossos fins que 0,10<p>0,05, é marginalmente 

significativo. 

A EBE apresenta seis níveis que variam de concordância à discordância 

com relação à afirmativa apresentada. Organizadas de 1 a 6, tem-se: “Discordo 

totalmente”, “Discordo moderadamente”, “Discordo”, “Concordo”, “Concordo 

moderadamente”, “Concordo totalmente” (CARVALHEIRO, 2010). Assim, a amostra 

participante desta pesquisa distribuiu-se de maneira geral entre “concordar” e 

“concordar parcialmente” com as afirmativas (M=4,63; DP=1,47). As afirmações dos 

itens de conotação positiva (3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19 e 20) são somados da 

seguinte maneira: CT=6, CM=5, C=4, D=3, DM=2, DT=1. Nos demais itens, que têm 

conotação negativa, a contagem é feita de forma invertida: CT=1, CM=2, C=3, D=4, 

DM=5, DT=6. (MARQUES; SARRIERA; DELL’AGLIO, 2009). 

 

 

 

5.3.2 QUESTIONÁRIO 

 

Comumente utilizado em estudos de forma geral, sejam qualitativos, 

quantitativos, mistos ou outras denominações, os questionários podem, em geral, ter 
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duas formas básicas de apresentação: questões fechadas (com alternativas para 

respostas) e/ou questões abertas (com respostas descritivas).  

O uso de questionários é muito comum nas pesquisas tanto 
quantitativas quanto qualitativas. O número de indivíduos da sua 
pesquisa dependerá de quanto tempo você tem. Todos os esforços 
devem ser feitos para selecionar a amostra mais representativa 
possível. Bell (2008) destaca que você só pode distribuir os 
questionários depois que os estudantes consentirem as respostas. A 
autora destaca também o quanto é vantajoso distribuir o 
questionário, pois possibilita que o pesquisador explique o propósito 
do estudo. (SILVA, 2011, p. 4) 

O questionário, dentro de nosso contexto de pesquisa, propôs a(o)s 

participantes três questões sobre o tema da espiritualidade na graduação. As 

questões são: 1) Como você compreende espiritualidade?; 2) Essa temática é/foi 

tratada em sua graduação? Em que situação(s)?; 3) Para você, a temática 

espiritualidade deveria ser tratada numa graduação em Psicologia? Por quê? 

A primeira questão fizemos no intuito de compreender que ideia de 

espiritualidade cada participante têm. A segunda é para sabermos se essa ideia de 

espiritualidade foi tratada na graduação e como. E a terceira para saber se os/as 

participantes acham importante tratar desta temática na graduação e por razão. Com 

essas perguntas esperávamos compreender, de forma sucinta, se os/as estudantes 

percebem ou sentem necessidade desta temática em sua graduação ou se esta é 

apenas uma inquietação nossa, para além de tentar compreender os significados 

que eles e elas dão às espiritualidades. Essas três questões foram aprofundadas 

nas treze entrevistas que conseguimos realizar com os e as estudantes que se 

dispuseram.  

Ainda sobre o uso de questionário, Silva (2011, p. 4) destaca: 

É importante testar o questionário antes de aplicá-lo, por exemplo, se 
for aplicar um questionário com uma turma, testá-lo com uma 
amostra de 5 a 10 alunos de outra turma, só para verificar se o 
questionário vai atender aos objetivos da pesquisa, se as perguntas 
são adequadas e se o tempo de aplicação é suficiente para as 
respostas dos estudantes. Esse teste é fundamental para evitar que 
o objetivo não seja atingido. Lembre-se que um questionário muito 
extenso pode ser cansativo para quem responde.  

 Neste sentido, testamos as três questões em um breve projeto piloto 

composto por 27 participantes do sétimo período da graduação de psicologia da 
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UFPE, de maneira a termos nossas iniciais interrogações respondidas. As 

transcrições estão no Apêndice B. 

 

5.3.3 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

O trajeto que percorremos nas entrevistas, configurou-se como uma ponte 

de um belo rio, depois de um estrada longa de escalas e questionários, a conversa, 

a construção e aprendizado das espiritualidades nos convidou a esse passeio. Foi 

ponte, não por acaso, mas principalmente por nos dar acesso a um pouco do que as 

espiritualidades significam para o grupo investigado.  

No processo de aprofundamento da temática das espiritualidades, última 

etapa a ser realizada, optamos por fazer entrevistas semiestruturadas por conta da 

necessidade de fluidez no processo de construção destes dados. Para 

compreendermos de forma mais dinâmica como se dá essa compreensão e como 

ela está inserida ou não no processos de formação e em estando como o influencia. 

Uma das principais vantagens da entrevista é a adaptabilidade. Uma 
entrevista hábil pode acompanhar ideia, aprofundar respostas e 
investigar motivos e sentimentos. Embora a formulação de perguntas 
seja importante, nas entrevistas, pode não ser tão importante a 
precisão no uso de alguns termos (Bell, 2008). Bell (2008) sugere 
que as entrevistas sejam gravadas e transcritas, pois os trechos das 
entrevistas demonstrarão os resultados. Outra vantagem de se 
realizar uma entrevista é pela qualidade dos dados. A desvantagem 
da entrevista é a necessidade de tempo para transcrever os dados e 
interpretá-los. Uma amostra de 5 a 10 sujeitos com entrevistas com 
20-30 minutos de duração precisam de 2 ou 3 semanas só para a 
transcrição dos dados. O tempo é uma questão importante para 
realização de entrevistas. (SILVA, 2011, p. 4) 

Para esta dissertação as entrevistas tiveram entre cinco e seis questões, para 

cada participantes, elas variaram de acordo com as respostas dadas nos 

questionários dos respectivos entrevistados e das entrevistadas. As entrevistas 

tiveram dois eixos norteadores para as perguntas, a saber: compreensão de 

espiritualidade e os processos de formação em Psicologia, para abarcar os objetivos 

que tínhamos em vista. Os locais que em que realizamos variaram de acordo com a 

disponibilidade dos entrevistandos e das entrevistandas, foram dos mais diversos 

possíveis, hall da coordenação do curso de graduação, lanchonete, clínica-escola, 

hall de acesso a prédios, corredor de aulas, enfim, vários cenários se desenharam 
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nessa fase, contudo procuramos garantir ao máximo privacidade das conversas. Os 

horários de encontro também foram variadíssimos de acordo com a disponibilidade 

deles e delas.  

Isto posto, em nossa pesquisa, a entrevista aprofundou as questões dos 

questionários já respondidos pelos sujeitos e pelas sujeitas que participaram do 

primeiro momento, totalizamos treze entrevistas, sendo com três participantes do 

segundo período da FAFIRE, quatro do décimo período da FAFIRE, três do segundo 

período da UFPE, uma do oitavo período da UFPE e duas do décimo período da 

UFPE, em estando no semestre de 2015.2. Esta escolha deu-se a princípio pela 

disponibilidade dos e das participantes e como havíamos feito o questionário e a 

escala com os/as calouros/as e formandos/as para articularmos com o processo de 

formação, nas entrevistas ocorreu que os/as que se dispuseram eram integrantes 

destes grupos. No momento da realização da EBE e dos questionários havia um 

espaço na folha do questionário para quem desejasse deixar o número de contato, 

através destas disponibilidades, escolhemos participantes que estavam em períodos 

iniciais e finais e entramos em contato (nas duas IES) para um possível comparativo 

sobre as possíveis implicações dos processos de formação na significação das 

espiritualidades e nos índices de bem-estar espiritual. Totalizando treze (13) 

entrevistas, sendo três (3) calouros/as na UFPE, três (3) calouras na FAFIRE, três 

(3) formandas na UFPE e quatro (4) formandos/as na FAFIRE. 

As transcrições das entrevistas estão compiladas no Apêndice C desta 

dissertação. 

 

5.4 OS MEIOS DO CAMINHO 

 

Ah! Se o mundo inteiro me pudesse (e quisesse)22 ouvir... 

Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. 

 

                                            

22 A letra original não possui o termo entre parênteses. Música “Azul da cor do mar”, escrita e 
interpretada por Tim Maia. 
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5.4.1 AS COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Após procurar paralelamente as coordenações do cursos de graduação em 

Psicologia da FAFIRE e da UFPE, apresentar a proposta da pesquisa, seus 

objetivos, método pensado e justificativas existenciais, que nas duas IES (Instituição 

de Ensino Superior) o coordenador e a coordenadora e professores e professoras 

com quem conversei ficaram interessados em saber do que se tratava a pesquisa e 

detalhes de sua operacionalização. Iniciei as aplicações dos instrumentos logo após 

as etapas de apresentação do projeto nas IES. Procurei as duas IES paralelamente, 

ambas representadas por um coordenador, sendo na FAFIRE um coordenador e na 

UFPE uma coordenadora, fui acolhida e recebida com muita atenção, salvo todas as 

correrias que o papel de coordenação exige. Aqui estão descritas em mais detalhes 

as etapas de aplicação de todos os instrumentos nas duas IES e os 

desdobramentos destas fases. 

 

5.4.1.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE  

 

Primeira parada: Coordenação do curso de graduação em Psicologia. O 

primeiro contato que fizemos com a coordenação foi através de email. O site da 

DEPSI (Departamento de Psicologia da UFPE) disponibiliza o email da coordenação 

e foi através dele que fiz o contato, falando brevemente do motivo do encontro e me 

apresentamos. Marcamos para uma quarta-feira, aos vigésimo sétimo dia do mês de 

maio do ano de dois mil e quinze, às catorze e trinta na sala da coordenação de 

Psicologia no nono andar do Centro de Filosofia e Ciência Humana (CFCH) da 

UFPE.  

A professora coordenadora foi bastante atenciosa e disponível. Apresentei-lhe 

a proposta do projeto de pesquisa, falei-lhe da qualificação e ela autorizou o início 

da pesquisa no curso de Psicologia da UFPE. Entregou uma autorização de entrada 

em sala de aula para que eu estivesse acobertada na aplicação dos instrumentos, já 

que eu utilizaria o espaço da sala de aula para aplicar as escalas e os questionários. 
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As entrevistas a princípio não dependeriam da disponibilidade dos professores e 

professoras da graduação. 

Concluímos a conversa, que foi breve, fiquei de retornar para anunciar a 

defesa do trabalho, desde já bastante agradecida a ela. Em seguida comecei a 

tarefa com os professores e as professoras da graduação, juntamente com os e as 

estudantes. 

 

5.4.1.2 FACULDADE FRASSINETTE DO RECIFE – FAFIRE 

 

Segunda parada: Faculdade Frassinette do Recife – FAFIRE. Fui à FAFIRE, 

pois não tive acesso virtual à coordenação do curso. Procurei a secretaria e 

informaram-me que o Professor Coordenador do curso de graduação em Psicologia 

atende em seus horários livres entre as aulas, não havendo, a princípio necessidade 

de marcar um horário específico. Checamos o horário de suas aulas e o procurei em 

um dos intervalos. Assim como na UFPE, expliquei-o o que pretendia a pesquisa, 

quais os objetivos e a metodologia, pois a ele interessava a operacionalização. 

Como fui à FAFIRE no final do semestre de 2015.1 (maio de dois mil e quinze), ele 

me esclareceu que eu deveria procurar a Direção Geral da FAFIRE, mas apenas no 

semestre corrente porque as aulas estavam em conclusão e não mais haveria 

espaço nas aulas para que eu pudesse aplicar os instrumentos. Assim o fiz, retornei 

à FAFIRE no trigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de 2015. Conversei 

mais uma vez com o coordenador e ele me encaminhou para a direção. 

Nesta etapa tivemos alguns desencontros, procurei a direção da FAFIRE por 

várias vezes, mas a Diretora Professora Especialista Walnéa Virgínia Mangueira 

Lima estava em viagem ou em reuniões longas, até que conseguimos nos encontrar 

com a ajuda das secretárias. Ela foi bastante atenciosa e aceitou de pronto levar o 

projeto para a reunião com a direção geral que haveria naquele mesmo dia, à tarde. 

Procurei-a novamente em seguida e ela falou da liberação para a execução do 

projeto. Retornei à coordenação de Psicologia e com o Professor Walternandes, 

combinei os horários para executarmos a tarefa. Vejamos como aconteceu: 
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5.4.2 O CADERNO DE PESQUISA E FORMAS DE APLICAÇÃO  

 

Campos de pesquisa liberados. Falemos brevemente do caderno de pesquisa 

e como ele foi apresentado e entregue a(o)s estudantes em ambas as IES. Nesta 

etapa, as duas IES tiveram execução similar.  

O Caderno de Pesquisa, como apresentado, tinha quatro folhas onde 

estavam impressos, nesta ordem: uma folha de rosto explicativa com resumo do 

projeto, objetivos geral e específicos e um parágrafo de apresentação das demais 

páginas; o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); a Escala de Bem-

Estar Espiritual (EBE) e o Questionário com três perguntas abertas.  

Na FAFIRE, o professor Walternandes me levou à sala de aula tendo ele 

mesmo falado anteriormente com os e as docentes sobre minha entrada em sala, no 

que diz respeito a(o)s estudantes dos segundos períodos (calouros/as). Com relação 

a(o)s estudantes formandos e formandas fui até a Clínica – Escola da FAFIRE 

procurar a coordenadora Professora Lucy de Holanda B. e Silva para aplicação do 

Caderno de Pesquisa, posteriormente, viu-se ser mais viável, pelos choques de 

horários na clínica, que eu procurasse a graduação novamente e aplicasse o 

Caderno de Pesquisa nas aulas teóricas semanais que os e as estudantes tinham e 

assim fizemos. 

Na UFPE, eu mesma fui à procurar dos professores e professoras, já que eu 

os e as conhecia da graduação que eu havia cursado. Fui a cada um e cada uma e 

procurei saber os melhores dias e horários para entrada em sala com o Caderno de 

Pesquisa, combinamos e aos poucos os dados foram construídos nesta etapa. 

Houve contratempos, desencontros, impossibilidades, mas que o tempo que 

tínhamos possibilitou relocações.  

 

5.4.3 ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DOS DADOS: A FAFIRE E A UFPE 

 

Didaticamente, separo o campo de pesquisa em dois momentos: a aplicação 

dos Cadernos de Pesquisa e as Entrevistas. Nas duas IES a etapa da EBE e do 

questionário aconteceu paralelamente e em seguida as entrevistas. Entendendo as 
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diferenças institucionais, de maneira geral, essa construção de dados assim 

caminhou: 

 

5.4.3.1 APLICAÇÃO DA EBE E QUESTIONÁRIOS 

 

Após combinados os horários e dias, a fui à cada sala de aula combinada. A 

chegada na sala sempre deu-se através do e da docente que lá estava. Eles e elas 

me apresentavam a turma, diziam de onde eu era e o que iria fazer, mas em seguida 

me davam a fala para explicação detalhada, esse processo repetiu-se em todas as 

salas de aula que apliquei os instrumentos de pesquisa.  

Quando a fala me era dada, eu novamente me apresentava à turma, dizia de 

onde eu vinha e qual o porquê de ali estar. Explicava em linhas gerais a pesquisa e 

o que eu iria fazer com eles e elas e da livre escolham que tinham em participar ou 

não. Falava inicialmente do Caderno de Pesquisa e posteriormente sobre a 

entrevista, explicando que essa etapa além de ser opcional eu de qualquer forma 

não teria condições de entrevistar a todos e todas que se dispusessem.  

Após a apresentação geral entreguei os Cadernos de Pesquisa dizendo o que 

tinha ali, reafirmei a importância do TCLE e deixei também livre para que se alguém 

desistisse de responder enquanto lia, poderia fazê-lo. Todos os nomes que 

aparecem na pesquisa são fictícios, ora sugeridos pelos/as participantes, ora pela 

pesquiadora. A aplicação durou entre quinze minutos e trinta, dependendo do 

número de estudantes que a sala tinha. Eu ficava disponível na sala para qualquer 

dúvida. 

Com relação ao total de participantes desta etapa nas duas IES, tivemos 

duzentas e dez pessoas que se dispuseram a participar e efetivamente o fizeram. 

Na finalização da aplicação eu ficava nas salas aguardando a devolução do material 

e conversando com os e as que tinham uma dúvida sobre mestrado, pesquisa, o 

Núcleo de Educação e Espiritualidade. Agradecia finalmente e retirava-me da sala. 

Entre a etapa da EBE e dos questionários, tabulamos e cruzamos os dados obtidos 

com a EBE utilizando o software Statistica®. 
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5.4.3.2 ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS  

 

Com base nas indicações de disponibilidade para entrevistas presentes nos 

questionários, começamos a contactar os participantes através do celular e do 

Whatsapp. Criei um texto de apresentação relembrando quem eu era, o que fazia e 

para que eu estava os e as procurando novamente. O texto padrão era: “Olá, (nome 

da pessoa)! Sou Laila e estive com vocês na FAFIRE ou na UFPE (dependendo de 

que IES a pessoa era) pesquisando sobre espiritualidade e formação em psicologia, 

lembras? Ainda estás disponível para a entrevista?” Quando a pessoa me 

respondia, marcávamos o local, o dia e a hora que eram mais viáveis para eles e 

elas. 

Todos os encontros aconteceram na IES que o e a estudante eram 

vinculados, variaram apenas os locais dentro da instituição. Procurávamos o local 

mais silencioso naquele momento para que o áudio que seria gravado na entrevista 

não ficasse comprometido para posterior transcrição e análise. Um dia antes do 

encontro eu retornava o contato para lembrança. Assim fiz com todos e todas que 

participaram. Houve alguns contratempos, desencontros, mas conseguimos realizar 

treze entrevistas juntando as duas IES (sete na FAFIRE e seis na UFPE). 

Como a entrevista acontecia: no dia do encontro eu levava o questionário que 

a pessoa havia respondido junto com as perguntas que eu havia formulado baseada 

naquele questionário. Apresentava a pessoa qual era a proposta da pesquisa, 

relembrando o tema da pesquisa e pedia a permissão para gravação do áudio da 

entrevista para posterior transcrição, todos e todas permitiram a gravação da 

entrevista. A entrevista permitia outras perguntas de acordo com as respostas 

trazidas para as questões feitas a princípio, inclusive dos entrevistandos e das 

entrevistandas. Elas variaram de duração, a mais curta durou cinco minutos e um 

segundo e a mais longa, vinte minutos e trinta e um segundos. Todas foram 

transcritas e analisadas de acordo com a Análise Temática de Conteúdo, em 

constante diálogo com as teorias que nos embasam, em especial, a abordagem 

Integral/transpessoal de Ken Wilber.  
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5.5 AS LEITURAS E INTERPRETAÇÕES DO CAMINHO: AS FORMAS DE 

ANÁLISE  

 

Neste trecho estão descritas a formas de análise que utilizamos nesta 

dissertação. Para os dados quantitativos, tabulação de dados da EBE, geração de 

tabelas e gráficos, testes de confiabilidade e análises afins utilizamo-nos de dois 

softwares: O Excel, disponibilizado pelo pacote de softwares da Microsoft na versão 

2010, e o STATISTICA® 8, programa de análise quantitativa de dados. Para a leitura 

interpretativa dos gráficos, tabelas, respostas dos questionários e das entrevistas 

utilizamos na Análise Temática de Conteúdo para criação de categorias e as suas 

possíveis interpretações em cruzamento com as teorias que tomamos por base. 

 

5.5.1 O SOFTWARE STATISTICA® 

 

A seguir está brevemente descrito as funções e procedimentos que a análise 

dos dados feita pelo software Statistica® apresentou além de uma descrição de 

como os dados foram cruzados dentro da interface do mesmo. O STATISTICA® 

proporciona análise estatística e base de dados, tanto para dados quantitativos 

quanto para qualitativos. Utilizamos para essa dissertação a análise dos dados 

quantitativos obtidos através da Escala de Bem-Estar Espiritual. 

O software STATISTICA® é um programa integrado para gerenciar 
Análise Estatística e Bases de Dados, caracterizando uma ampla 
seleção do processo analítico, do básico ao avançado, para as mais 
diversas áreas - Ciências Biomédicas, Biológicas, Engenharias, 
Ciências Sociais, Agrárias - permitindo a realização de Data Mining 
(Mineração de Dados). (OGLIARI; PACHECO, 2011, p. 3) 

Esses mesmos autores, na introdução de seu texto sobre o programa, ainda 

alertam os usuários sobre as funcionalidades do mesmo, dizendo: 

O sistema não inclui somente procedimentos estatísticos e gráficos 
gerais, mas, também, módulos especializados (Análise de 
Regressão, Análise de Sobrevivência, Séries Temporais, Análise 
Fatorial, Análise Discriminante e diversos outros módulos). 
Dificilmente, o usuário necessitará de todos os módulos oferecidos 
pelo STATISTICA® para a análise do seu trabalho, e será, a partir de 
sua criatividade e conhecimento teórico, que chegará as respostas 

dos seus objetivos. (OGLIARI; PACHECO, 2011, p. 3) 
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 O programa STATISTICA®, na atualidade é um dos mais completos, além de 

interativos com os usuários, possuindo uma interface intuitiva eu facilita o trabalho 

com os dados e possibilita aos pesquisadores e pesquisadoras mais leigos e leigas 

no assunto uma compreensão. Segundo Ogliari e Pacheco (2011), o programa 

STATISTICA®, apresenta uma plataforma interativa com o usuário e, também, é um 

dos programas mais completos da área existente na atualidade. Destacamos ainda 

que não utilizamos todos os tipos de análise que o programa oferece por ser 

bastante variada e não ser necessária para o recorte desta pesquisa.  

O STATISTICA® trabalha com variáveis categorizadas, qualitativas e 
quantitativas, permitindo a formação de grupos que serão analisados. 
Ou seja, utiliza uma técnica mais apropriada para resumir as 
informações, adaptando qualquer tipo de variável ao caso estudado e 
armazena as variáveis mediante notação dupla, isto é, utiliza os 
valores da variável de forma categorizada (texto) e na forma de 
números, que podem ser valores codificados (numéricos). (OGLIARI; 
PACHECO, 2011, p. 5) 

Assim sendo tornou-se uma ferramenta útil para análise dos dados 

construídos, além do grande auxilio que tivemos no grupo de pesquisa, em especial 

do doutorando Leonardo Xavier, juntamente com Juliana Oliveira mestranda de 

outro programa de pós-graduação, que tirou dúvidas, esclareceu procedimentos 

além de colaborar na construção dos gráficos e tabelas.  

Alguns dos testes que fizemos: com relação aos índice de Bem-estar 

Espiritual, nosso foco de análise, cruzamos os dados entre as duas IES sendo a 

única variável a instituição de ensino que os estudantes se encontravam; cruzamos 

intra IES com relação a(o)s calouros/as e formandos/as; cruzamos os índices com o 

sexo (masculino, feminino); comparamos os calouros e as calouras entre IES e os 

formandos e as formandas entre IES. Além de termos feito alguns cruzamentos 

entre as subescalas que a EBE anuncia: a Escala de Bem-estar Religioso (questões 

ímpares da EBE) e Escala de Bem-estar Existencial (questões pares da EBE). 

 

5.5.1.1 CRUZAMENTO DOS DADOS NO SOFTWARE STATISTICA® 

 

Para o processamento dos dados nos software Statistica®, versão 8.0, 

fizemos a tabulação dos dados para construção da base e em seguida o 
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cruzamentos dos mesmos de acordo com os objetivos que tínhamo-nos proposto 

com relação aos índices de bem-estar espiritual. Utilizamos o Test Mann-Whitney U 

para a comparação dos mesmo, entendendo-se tratar de uma base de estatística 

não-paramétrica. 

Inicialmente limpamos o dados. Consideramos que quem houvesse deixado 

de responder até dez por cento (10%) das afirmações propostas na EBE, ou seja 

duas afirmações, seria mantido no banco, quem deixasse de responder mais que 

este valor seria retirado do banco de dados. Eram 210 (duzentos e dez) 

participantes, após a limpeza de dados permaneceram 202 (duzentos e dois). 

Após a limpeza dos dados realizamos os testes de consistência interna, 

calculada pelo alfa de Cronbach – Cronbach’s Alpha, apresentando os seguintes 

fatores: 0,94 para a sub-escala de Bem-estar Religioso, com correlação média inter-

item de 0,402; 0,83 para o Bem-estar Existencial, a correlação de 0,351 e; 0,93 para 

o Bem-estar Espiritual, correlação inter-item de 0,402. O que apresenta alta 

consistência interna segundo a literatura de validação e adaptação da EBE no Brasil. 

(MARQUES; SARRIERA; DELL’AGLIO, 2009). 

O teste de cruzamento dos dados nos gerou comparações significativas dou 

não acordo com o valor de “p” que o próprio teste oferece. Dada a informação de 

que 0,05<p>0,10, refere-se a uma diferença marginalmente significativa, e que 

p<0,05 traduz uma diferença significativa.  

 

5.5.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO TEMÁTICA (ACT) 

 

Para a leitura interpretativa dos dados construídos pelos instrumentos 

qualitativos, utilizamo-nos da técnica da Análise de Conteúdo Temática (ACT) 

(MINAYO, 2007; 2014). Nesta perspectiva a primeira leitura do texto é chamada de 

‘leitura flutuante’ que consiste em tomar contato exaustivo como o material para 

conhecer seu conteúdo (MINAYO, 2007), lembrando um pouco da proposta de 

Severino (2010) de primeiro contato com o texto. Em seguida destacando os termos 

que estamos investigando. Para a compreensão do que se procura investigar, no 

nosso caso, a espiritualidade no processo formativo em Psicologia pelas IES 
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FAFIRE e UFPE e as contribuições possíveis para a formação humana à luz da 

abordagem integral/transpessoal. 

Para todas as etapas de nossa pesquisa utilizamos a ACT que consiste na 

possível descoberta dos núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja 

presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado 

[...]. (MINAYO, 2007). A análise, segundo a mesma autora, divide-se em descritas 

nos termos: a) pré-análise; b) exploração do material e c) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

a) Pré-análise: é a fase de organização tem por objetivo operacionalizar e 

sistematizar as ideias iniciais de maneira a conduzir a um esquema preciso de 

desenvolvimento da pesquisa. Retomam- se as hipóteses e os objetivos iniciais da 

pesquisa, reformulando-os frente ao material coletado, e na elaboração de 

indicadores que orientem a interpretação final. Esta fase se decompõe em três 

tarefas: leitura flutuante, constituição do corpus e reformulação de hipóteses e 

objetivos. Para o nosso contexto, a pré-análise se constituiu da transcrição dos 

dados dos questionários e das entrevistas, seguido de leitura flutuante. Não 

tínhamos um corpus constituído por bibliografias específicas como em uma pesquisa 

bibliográfica. Não reformulamos hipótese ou objetivos. 

b) Constituição do corpus: No nosso caso as entrevistas e os questionários 

transcritos. A organização do material de forma que se possa responder a algumas 

normas de validade: exaustividade (todos os aspectos do roteiro devem ser 

contemplados, deve- se esgotar a totalidade do texto); representatividade (que 

represente de forma fidedigna o universo estudado); homogeneidade (deve 

obedecer com precisão aos temas) e pertinência (os conteúdos devem ser 

adequados aos objetivos do trabalho) (BARDIN, 2009; MINAYO, 2007). 

Reformulação de hipóteses e objetivos: “determinam- se a unidade de registro 

(palavra ou frase), a unidade de contexto (a delimitação do contexto de 

compreensão da unidade de registro), os recortes, a forma de categorização, a 

modalidade de codificação e os conceitos teóricos mais gerais que orientarão a 

análise”.  

c) Exploração do material: é a operação de analisar o texto sistematicamente 

em função das categorias formadas anteriormente. Após montadas as categorias e 

separadas as falas dos/as participantes nelas, aconteceu a releitura do que foi dito 
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para readequação, caso necessário, além da sintetização e aglutinação de 

categorias por ventura mais próximas. 

d) Tratamento dos resultados, inferência e a interpretação: Os resultados 

brutos, ou seja, as categorias que serão utilizadas como unidades de análise são 

submetidas a operações estatísticas simples ou complexas dependendo do caso, de 

maneira que permitam ressaltar as informações obtidas. Após isto são feitas 

inferências e as interpretações previstas no quadro teórico e/ou sugerindo outras 

possibilidades teóricas. Para essa dissertação a análise estatística que fizemos foi 

com relação as categorias criadas e o quantitativo de participantes por categorias ou 

ainda o número de participantes que discutiram a temática na graduação ou não de 

acordo com o grupo que pertenciam (calouro/a ou formando/a da FAFIRE ou da 

UFPE). Apresentamos os dados qualitativos e quantitativos, neste caso, em tabelas 

para facilitar a visualização e compreensão.   

 

5.5.2.1 COMO A ACT ACONTECEU NO CAMINHO 

 

Com os textos dos questionários e das entrevistas transcritos tivemos o 

primeiro contato com o conjunto de dados qualitativos. O questionário, contendo três 

perguntas, subdividido em duas partes, a primeira versava sobre qual concepção de 

espiritualidade se tinha e as duas sobre a formação dos/as participantes e as 

possíveis relações com as espiritualidades. Constituindo dois eixos: eixo concepção 

de espiritualidades e eixo espiritualidade na formação. Da mesma forma estavam 

organizadas as entrevistas, já que tinha como base os questionários, assim o 

primeiro bloco de perguntas feito era voltado para o aprofundamento da concepção 

de espiritualidades e o segundo bloco voltado para as espiritualidades no processo 

de formação.  

Com a leitura inicial e algumas leituras teóricas sobre as espiritualidades, ao 

ler as respostas transcritas, subtraímos o que representava aquela fala. Por 

exemplo, na fala: “como mais uma dimensão, algo evolutivo que inspira.”, com 

destaque a dimensão, foi categorizada como Dimensão Humana. Na fala, “está 

relacionado ao bem estar interno de uma pessoa, o que há de mais íntimo no seu 

ser.”, com destaque ao “bem-estar interno”, “o que há de mais íntimo”, 
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categorizamos como Bem-estar Pessoal. Desta forma, as categorias foram sendo 

sustentadas pelas falas e argumentações obtidas pelos/as participantes. 

Com relação a segunda parte – que dizia respeito as espiritualidades e a 

formação em psicologia –, nesse caso dos questionário, separamos em dois blocos 

quantitativos, os/as que afirmavam nas respostas e os/as que negavam. 

Aglutinamos em uma grande tabela (separadas pelos quatro grupos entrevistados) 

as justificativas para as respostas positivas e para as respostas negativas. As 

entrevistas contribuíram para as tabelas no sentido de também trazerem subsídios 

qualitativos de argumentação, quanto aos quantitativos, foram inferidos apenas dos 

questionários. 

Inicialmente, como sugere a ACT fizemos leitura flutuante dos dados. 

Primeiramente os questionários dos quatro grupos (calouros/as e formandos/as das 

duas IES) e em seguida das entrevistas. Na segunda leitura aconteceu a primeira 

tentativa de categorização, sendo lido da seguinte forma:  

a) Categorizações de espiritualidades: lemos todas as respostas das 

primeiras questões dos questionários e os trechos de entrevistas que se destinavam 

ao eixo espiritualidades. Com o recurso de comentários do Word, destacamos das 

falas o que seriam as significações para a categoria em análise. 

b) Importância e (in)existência da discussão da temática espiritualidades 

na formação em psicologia: leitura com o objetivo semelhante da anterior nas 

respostas das questões dois e três dos questionários e do eixo espiritualidades na 

formação das entrevistas. 

Desta forma, chegamos à variação de cinco a oito categorias de significações 

em cada grupo analisado. Destas, destacamos as de maior recorrência e excluímos 

duas que apareceram individualmente por não termos subsídios suficientes de 

argumentação para sustentá-las na dissertação, pois não aprofundamos com os 

entrevistados e as entrevistadas esses sentidos. Finalmente elegemos seis 

compreensões de espiritualidades. Sobre a importância e (in)existência da temática 

na formação em psicologia abrimos um tópico de discussão e organizamos por 

blocos de respostas dos e das participantes que denotavam concordância, 

discordância, abstinência ou dúvida sobre se a temática deveria ser tratada e as 

respectivas justificativas. E ainda sobre se essa temática já havia sido tratada na 
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graduação, apresentamos também uma porcentagem e as descrições de como 

aconteceu em sala, narradas pelos e pelas participantes. Sigamos para a análise 

propriamente dita. 
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6 ESPIRITUALIDADES, BEM-ESTAR ESPIRITUAL E FORMAÇÃO EM 

PSICOLOGIA: NOSSOS ACHADOS 

 

A espiritualidade não é um fenômeno simples de investigação. Requer 

refinamento e incansáveis discussões para chegarmos a algum ponto comum e por 

ora conclusivo, mas que no instante seguinte não mais se tratará da forma mais 

sofisticada de leitura deste fenômeno. Aqui estão expostas ideias e pensamentos 

que partem deste princípio. Questionamentos e possíveis respostas que se 

construíram em um período de tempo (sócio, histórico, cultural, psíquico, mental, 

emocional...) com determinadas inquietações e que agregando a ideias de pessoas 

diversas (sejam autores e autoras conhecidos ou não, seja de pessoas sem grandes 

títulos ou ainda do grupo de pesquisa) chegamos a alguns consensos, a mais 

divergências e ainda a muitos outros questionamentos. 

Dizemos inicialmente que a espiritualidade tem significação dinâmica e um 

tanto progressiva. Cada estágio de desenvolvimento em que nos encontramos 

possibilitará leituras completamente diferentes do que venha a ser espiritualidade. O 

que nos levou a assumirmos o termo espiritualidades, como defendemos durante 

todo o desenrolar da ideia central deste texto. O que distingue a experiência das 

espiritualidades, em nossa leitura, dentro deste contexto é o momento contínuo e 

ininterrupto de um ser que é integral. Remontando a ideia do psicográfico integral de 

Wilber (2006), diríamos que para avaliar o significado que alguém tenha de 

espiritualidade parte de um modelo similar, mas com infinitas possibilidades de 

gráficos perpassados por outros tantos mais que mudam a cada instante. 

Nesta seção apresentamos os dados construídos a partir dos 202 

questionários e das 13 entrevistas semiestruturadas. Detivemo-nos inicialmente em 

apresentar e discutir os resultados dos índices de bem-estar espiritual (bem-estar 

religioso e bem-estar existencial) com base da Escala de Bem-Estar Espiritual 

aplicadas no decorrer da construção destes dados. Em seguida, adentramos nas 

discussões sobre as categorias emergentes de espiritualidades no contexto desta 

pesquisa juntamente com as contribuições da abordagem integral/transpessoal para 

os processos de formação (LIMA, 2014). 
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Desta feita, para os/as estudantes de psicologia que participaram no processo 

de constituição, criação e recriação desta dissertação, as espiritualidades se 

organizam em cinco categorias de significação: (1) dimensão humana; (2) bem-estar 

pessoal; (3) desenvolvimento de si; (4) Relações consigo e suas crenças e (5) 

resiliência. Sendo ainda classificada como (a) mistério, (b) fuga da realidade e (c) 

atitude, a essas três ultimas categorias não demos o devido destaque porque foram 

trazidas por apenas uma pessoa das duzentas e dez participantes, mas não 

deixaremos de apresentá-las. Organizamos a discussão de maneira a cruzarmos 

sempre que possível os dois blocos de dados, quantitativos e qualitativos. 

   

6.1 O ESTUDO QUANTITATIVO A PARTIR DA EBE 

 

Escolhemos por nominar o traço metodológico deste texto como projeto de 

caráter misto paralelo convergente, que propõe construção e interpretação dos 

dados de forma paralela, como o termo sugere, e interpretação conjunta de análise. 

Assim sendo, apresentamos nesta seção os resultados dos dados quantitativos, 

baseados na análise estatística e, na seção seguinte, as categorias de análise das 

perspectivas de espiritualidades e seus possíveis cruzamentos. 

Nesta seção estão descritas quantitativamente as características da amostra 

de participantes que construíram dados juntamente com a pesquisa. Características 

essas que estão associadas aos objetivos centrais da pesquisa, tais como: sexo, 

período e IES.  

 

6.1.1 A AMOSTRA 

 

A amostra de participantes que se dispuseram a responder a EBE (inclusa no 

APÊNDICE A) totalizou 202 (duzentos e dois) após a limpeza de dados. Na Tabela 1 

tem-se descritas as frequências e os percentuais correspondentes de sexo e IES em 

função do período em que estão dispostos os/as estudantes. Nota-se a maior 

quantidade de mulheres e quantidades similares de participantes entre as duas IES. 
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Tabela 1: Distribuição por sexo e IES em função do período 

 

Calouros/as Formandos/as Dados perdidos 

Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

Sexo Masculino 25 59,52% 17 40,48% 
2 1,27% 

Sexo Feminino 95 60,51% 60 38,22% 

FAFIRE 69 63,89% 39 36,11% 
0 0% 

UFPE 55 58,51% 39 41,49% 

Nota: quanto ao período, entendemos se calouro/a ou formando/a. 

Fonte: A autora. 

A análise realizada destes dados pelo software leva em consideração essas 

diferenças de número para qualquer comparação feita, a análise baseia-se nas 

proporções e não nas quantidades brutas. Os dados perdidos em um grupo não 

correspondem aos perdidos em outros, portanto os dois perdidos na variável sexo 

não são os mesmos perdidos da variável período.  

A literatura investigada na área indica maior frequência de mulheres em 

cursos de formação em psicologia e a recorrente evasão de pessoas dos cursos 

superiores. Na tabela 1 observamos uma frequência muito mais feminina que 

masculina e um declínio de frequência com relação a saída do curso. 

É muito mais comum vermos mulheres cursando graduações em psicologia. 

Diz-nos Silva e Cordeiro (2011, p. 2) que  

[...] um questionário a respeito da Psicologia como profissão feminina 
realizado por Castro e Yamamoto (1998) foi enviado a 448 
profissionais no Rio Grande do Norte, dos quais apenas 43% 
responderam. 89% são mulheres e destas 92,6% residem na capital 
Natal (RN-Brasil). 

Um artigo escrito por Fúlvia Rosemberg (1983, p. 7) já anunciava o perfil 

dos/as psicólogos/as no Brasil, quando ela diz: 

[...] de pronto espantei-me e, confesso, até mesmo um pouco irritada 
com minha falta de originalidade: dos 12.553 psicólogos registrados 
no Conselho Regional de Psicologia da VI Região, 88% éramos 
mulheres.  

E reforça o achado e espanto em seguida: 

Mais tarde esse espanto foi reforçado com os dados de uma outra 
pesquisa, desta vez realizada entre psicólogos do Distrito Federal 
(Borges-Andrade et al., s/d). Aí, encontrei a confirmação de que na 
verdade, por mais irritante que seja a ironia do Nelson Rodrigues, 
somos sim é psicólogas com a, e muitas de nós da PUC! Essa 
obviedade me intrigou: afinal, por que somos tantas psicólogas? 
(ROSEMBERG, 1983, p. 7) 
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 Um artigo pouco anterior a este, Fúlvia já declara tal realidade: 

Fúlvia Rosemberg (1983) em seu artigo Psicologia, profissão 
feminina aponta o – ainda existente – reforço de modelos sexuais 
tradicionais e a supervalorização da maternidade como fatores de 
feminização das profissões. Esses fatores acabam guiando as 
mulheres para “profissões femininas” e, a partir dessa divisão, os 
homens acabam se afastando destas profissões. (SILVA; 
CORDEIRO, 2011, p. 4) 

 O Conselho Federal de Psicologia fez nova pesquisa do perfil desses/as 

profissionais e constatou a permanência desses dados: 

Os resultados da pesquisa CFP/2012 sobre a composição do 
universo de profissionais da Psicologia brasileira não foram 
discrepantes em relação ao cenário retratado pelos estudos que a 
antecederam. Ou seja, a pesquisa constatou que as mulheres 
constituem 89% da categoria, a partir de dados sobre a população 
levantados diretamente do cadastro do CFP e que orientaram o 
cálculo da amostra. (LHULLIER; ROSLINDO; MOREIRA, 2013, p. 4) 

E afirma que em comparação com a pesquisa anterior, não há diferença 

significativa: 

Ao comparar este percentual de 89% com aqueles encontrados pelos 
estudos anteriormente realizados pelo CFP, verifica-se que não 
houve alteração significativa nessa proporção desde 1982 , quando o 
total de psicólogas atingia 87% dos profissionais com condições 
legais para o exercício profissional. Em pesquisa realizada pelo 
IBOPE para o CFP em 2004, com profissionais inscritos no 
Conselho, o percentual de psicólogas no total da amostra foi de 91%. 
(LHULLIER; ROSLINDO; MOREIRA, 2013, p. 5) 

 Em outro estudo, desta feita realizado por Silva e Cordeiro (2011), as autoras 

investigam as escolhas profissionais de 31 estudantes que pretendem ingressar na 

Universidade Estadual do Piauí. E apontam como resultado que “a maior parte não 

considera a psicologia como uma profissão feminina apesar de as mulheres serem 

maioria neste segmento profissional.” (SILVA; CORDEIRO, 2011, p. 7). E 

argumentam teoricamente que  

[...] observar, interagir, avaliar e envolver-se são características 
intrínsecas a natureza fisiológica-instintiva do sexo feminino. 
Características que ao encontrar um meio científico para sua 
apuração de maneira organizada, subjetiva e qualitativa, ganha 
espaço considerável em relação aos que não possuem tais 
características naturalmente mais aguçadas, no caso, o sexo 
masculino. (SILVA; CORDEIRO, 2011, p. 3) 

Embora haja posicionamentos diferentes e divergentes sobre o que seriam 

“características intrínsecas a natureza fisiológica-instintiva do sexo feminino”, é um 
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forma de interpretar e justificar a diferença considerável que há entre gêneros nas 

experiências de formação em psicologia.  

Destacando um outro ponto de vista sobre a frequência de mulheres nesta 

formação. A psicologia tem diversas interfaces e desdobramentos, reduzi o ingresso 

nesta ciência apenas a dizer que este seria um campo de gênero é diminuir um 

pouco do que a psicologia pode vir a ser a associar este fato à justificativa de que as 

mulheres procuram esta ciência por esta razão, também não apresenta 

substancialidade. O que nos parece é que não há uma justificativa consensual nem 

fechada sobre tal fato, o que não se pode negar é o fato de estatisticamente e 

empiricamente chegarmos em uma sala de aula de formação em psicologia e quase 

que aproximadamente 80% da turma ser mulher (cis ou trans). 

Sobre o processo evasão em cursos de ensino superior observamos na 

literatura que de maneira geral é algo que ocorre com certa frequência. As 

justificativas são variadas para tal questão.  

A evasão é um problema que aflige as instituições de ensino em 
geral. Conforme o Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 
(MEC/INEP, 2009), os índices no âmbito universitário são altos e 
vêm sendo uma realidade cada vez mais presente nas Instituições de 
Ensino Superior (IES). Em 2007, o Plano Nacional de Educação 
(PNE) fixou o objetivo de diminuir a taxa de evasão de alunos do 
ensino superior. (DIAS; THEÓPHILO; LOPES, 2009, p. 1) 

 Tratando-se de uma questão ainda bastante vivenciada no Brasil, é dividida 

em três tipos, a saber: 

O MEC/ SESU (1997) através da Comissão Especial de Estudos 
sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras classifica a 
evasão no ensino superior em três tipos: evasão de curso, quando o 
estudante desliga-se do curso de origem sem concluí-lo 
(transferência interna ou aprovação no vestibular para outro curso na 
mesma instituição); evasão de instituição, quando ele abandona a 
IES na qual está matriculado (transferência externa ou aprovação no 
vestibular para curso em outra instituição); e evasão de sistema 
quando o aluno se ausenta de forma permanente ou temporária da 
academia (desistência). (DIAS; THEÓPHILO; LOPES, 2009, p. 3) 

 O que indica a grande variação de saídas e abandono de cursos de formação. 

O que pudemos constatar aqui que este fenômeno aconteceu tanto na IES particular 

(FAFIRE) como na pública (UFPE), embora não seja esse nosso foco de 

investigação é um dado importante para pesquisas porvindouras. 
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6.2 O QUE NOS DIZEM OS ÍNDICES DE BEM-ESTAR ESPIRITUAL? 

 

A média obtida pelos/as acadêmicos/as na EBE (índice de Bem-Estar 

Espiritual), nesta pesquisa, foi de 4,63 (DP=1,47), variando de 1 a 6 na escala likert, 

na BEE (subescala de bem-estar existencial, afirmações pares) a média foi de 4,59 

(DP=1,32) e na BER (subescala de bem-estar religioso, afirmações ímpares) a 

média foi de 4,67 (DP=1,63). De onde, em linhas gerais, inferimos que a maioria das 

pessoas que responderam a escala estão, dispostos/as na escala likert de 1 a 6, 

entre os índices 4 e 5 em concordância com as afirmações positivas ou positivadas 

que dizem sobre os tipos de bem-estar que a escala propõe avaliar.  

A consistência interna (calculada pelo alfa de Cronbach – Cronbach’s Alpha) 

dos fatores foi de 0,94 para a sub-escala de Bem-estar Religioso, com correlação 

média inter-item de 0,402; 0,83 para o Bem-estar Existencial, a correlação de 0,351 

e; 0,93 para o Bem-estar Espiritual, correlação inter-item de 0,402. Isto sugere que 

esta escala apresenta fidedignidade bastante satisfatória em nossa amostra, como 

afirma Marques, Sarriera e Dell’Aglio (2009) no artigo de validação da escala para o 

Brasil, apontando um alfa de 0,92 para o BER, 0,85 para BEE e 0,92 para a escala 

geral. Utilizamos do Test Mann Whitney U para comparação dos dados, como está 

descrito na tabela 2.  

Tendo em vista nossos objetivos, comparamos os índices da EBE em função 

da IES e do período no curso (calouro ou formando). Os cruzamentos de dados dos 

quatro grupos foram feitos usando-se o software Statistica® através das ferramentas 

de estatística não-paramétrica, inter-relacionando as variáveis que tínhamos, 

organizaram-se da seguinte maneira, descritos na tabela 2: 
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Tabela 2: Descrição e comparação dos escores da EBE 

    
EBE 

 
N 

BEE BER TOTAL 

  M-W U     M-W U     M-W U 

M DP Z P M DP Z p M DP Z p 

Sexo 
Masc 42 4,34 1,08 

-1,65 0,099 
4,02 1,60 

-3,20 0,001 
4,18 1,18 

-2,82 0,005 
Fem 157 4,66 0,76 4,84 1,19 4,76 0,88 

IES 
UFPE 94 4,57 0,92 

-0,39 0,697 
4,61 1,42 

-0,19 0,852 
4,59 1,07 

-0,19 0,852 
FAFIRE 108 4,63 0,77 4,73 1,24 4,68 0,88 

Período 

1º 
C 

25 4,89 0,88 

1,20 0,230 

4,80 1,69 

0,60 0,55 

4,85 1,22 

0,74 0,46 

2º 97 4,59 0,86 4,65 1,29 4,62 0,94 

9º 

F 

28 4,56 0,70 4,79 1,01 4,68 0,72 

10º 47 4,54 0,85 4,61 1,38 4,58 1,03 

11º 3 3,93 1,12 4,17 1,50 4,05 1,21 

Nota: o somatório do número (N) de participantes na tabela não coincide com a descrição da amostra 
em razão dos dados perdidos. 

Fonte: A autora. 

 

 Observamos que os índices de bem-estar espiritual, bem-estar religioso e 

bem-estar existencial não variam entre as Instituições de Ensino Superior, ou seja, 

entre ser da FAFIRE ou da UFPE, nem entre calouros/as e formandos/as da mesma 

IES. Como mostrou o achado de Carvalheiro (2010) nas graduações em psicologia 

do Rio Grande do Sul. A única diferença que se apresenta como significativa é com 

relação ao sexo, as mulheres apresentam índices de bem-estar religioso e bem-

estar espiritual maiores que os homens.  

É apontado pela literatura que mulheres apresentam maior vínculo com 

instituições religiosas e/ou com religiões e as práticas das mesmas do que os 

homens. É preciso lembrar que as mulheres, ao longo da história, experimentam 

situações de discriminação e exclusão do cenário público da sociedade. As 

mulheres por muito tempo são as que desenvolvem as tarefas do privado, cabendo 

a ela o cuidado da casa, dos filhos.  

Desde menina era ensinada a ser mãe e esposa, sua educação 
limitava-se a aprender a cozinhar, bordar, costurar, tarefas 
estritamente domésticas, que restringia a mulher apenas ao espaço 
privado como sendo o único lugar, e sem contestar pois seu espaço 
estava determinado. Carregava o estigma da fragilidade, da pouca 
inteligência, afirmações do patriarcado que construiu estereótipos ao 
longo do processo histórico, onde foram sendo reproduzidos como 
natural, definindo assim o papel social da mulher, como propriedade 
e produto do homem, devendo obediência ao “seu senhor”. A 
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restrição de outros espaços além da casa/quintal as afastava 
também da educação formal, lhe sendo negado o acesso à escola. 
(OLIVEIRA, 2009, p. 1 e 2) 

Com relação às mulheres e às religiões, acrescentando a educação, diz ainda 

que  

A mulher que ora, não tinha nenhum acesso à educação, e 
consequentemente aos espaços públicos, agora encontra as portas 
abertas pela educação e religião, para transitar, ainda que com 
restrições, neste espaço. Assim, as mulheres estrangeiras e 
protestantes, [...], tencionam a lógica patriarcal, juntamente com 
tantas outras na busca da afirmação pessoal e apropriação do 
espaço historicamente negado. (OLIVEIRA, 2009, p. 2) 

A inserção das mulheres no cenário social é relativamente recente e ainda 

tem muito a mudar, mas já alcançamos progresso significativo neste sentido. 

A história tem um grande peso no que diz respeito à situação em que 
se vê a mulher ainda hoje. Maria Conceição Correa diz que o sistema 
patriarcado, por ser dualista, hierárquico, autoritário e sexista cerceia 
as mulheres. Assim sendo, segundo a autora, o Cristianismo foi 
influenciado tanto pelo judaísmo quanto pelo helenismo, ou seja, 
desenvolveu-se sobre um pano de fundo patriarcal inclusive em sua 
concepção de mulher. Desse modo, a mulher é, conforme a exegese 
bíblica, subordinada e equivalente ao homem. (DURÃES, 2009, p. 
136) 

As mulheres, por diversas justificativas teóricas, apresentam maior frequência 

nas instituições religiosas e nas afinidades desta ordem, como destaca o trecho a 

seguir: 

Falar da mulher na sociedade também é falar da influência religiosa. 
A sociedade é formada por leis e por preceitos morais 
profundamente religiosos, por isso, fica difícil separar o fenômeno 
religioso que subjaz a origem de quase toda sociedade humana. Por 
isso foi preciso ver também como acontece em outra religião, o 
Islamismo. (DURÃES, 2009, p. 136) 

 As conquistas dos espaços públicos pelas mulheres possibilitaram diversos 

avanços, entre eles a educação e a profissionalização. Daí cada vez mais o acesso 

aos espaços pelas mulheres e assim também o tem sido nas religiões. 

Neste sentido, a abertura de colégios para educação de moças, vai 
possibilitar um lugar de profissionalização da mulher, onde ela 
encontra na escola uma maneira de atuar fora do espaço privado, 
promovendo a elasticidade do processo de articulação do poder. 
Assim, a educação escolar que era antes uma prerrogativa 
masculina é suprimida ocorrendo a feminização do magistério. Tal 
feminização poderá ser vista como um dado importante para 
fomentar as discussões em torno do papel social da mulher na 
história. (OLIVEIRA, 2009, p. 3) 
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A figura 5 apresenta a frequência em percentual da participação por gênero 

em diferentes denominações católicas no Brasil. 

 

Figura 5: Mulheres e religiões no Brasil 

 

Fonte: Neri (2011) 

Embora a figura destaque as denominações religiosas católicas apenas, fica 

evidente a destacada participação de mulheres no cenário das religiões. O que, em 

correlação com o resultado que a subescala BER, ratifica o maior índice de bem-

estar nesta subescala, apontando ainda que não só as mulheres têm vínculos com 

algum preceito religioso, como também de alguma forma isso repercute 
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positivamente em suas práticas e crenças cotidianas. A ponto de ser evidente no 

resultado que aqui apresentamos. O que consequentemente apresenta maior índice 

de bem-estar espiritual, já que para esta escala (EBE) a subescala BER implica 

proporcional e diretamente no índice geral.  

De forma um tanto mais qualitativa, para Wilber (2006), masculino e feminino 

são exemplos de tipos (brevemente discutido na seção de fundamentação), um dos 

cinco elementos que contribuem para a matriz AQAL. Ele retoma o trabalho da 

feminista Carol Gilligan para desenvolver sua argumentação 

Carol Gilligan, em seu livro importantíssimo, In a diferente voice, 
destacou que homens e mulheres costumam passar por três ou 
quatro níveis ou estágios principais de desenvolvimento moral. 
Indicando um volume pertinente de provas obtidas em pesquisas, 
Gilligan observou que esses três ou quatro estágios morais podem 
ser denominados pré-convencional, convencional, pós-convencional 
e integrado. Na verdade, eles são muito semelhantes aos três 
estágios simples de desenvolvimento que estamos usando, desta 
vez aplicados à inteligência moral. (WILBER, 2006, p. 26) 

Ele continua dizendo que 

[...] Gilligan concorda que as mulheres, do mesmo modo que os 
homens, passam por esses três ou quatro principais estágios 
hierárquicos de crescimento. Ela mesma, corretamente, refere-se a 
esses estágios como hierárquicos, porque cada um deles tem uma 
capacidade mais elevada de amor e de compaixão. Mas ela diz que 
as mulheres passam por esses estágios usando um outro tipo de 
lógica – elas progridem “com outra voz”. (WILBER, 2006, p. 27) 

 Ela anuncia ainda que “diferença de voz” seria esta: 

A lógica masculina, ou a voz de um homem, costuma se basear em 
autonomia, justiça e direitos, ao passo que a das mulheres costuma 
se basear em relacionamento, amor e responsabilidade. Os homens 
têm propensão a agir; as mulheres, a compartilhar. Os homens 
olham; as mulheres, tocam. Os homens pendem para o 
individualismo; as mulheres, para o relacionamento. Eis uma das 
histórias prediltas de Gilligan: Um menino e uma menina estão 
brincando. Ele diz: “Vamos brincar de piratas!” Ela contesta: “Vamos 
brincar de vizinhos”. O menino: “Não, eu quero brincar de pirata!” 
“Tudo bem, você é o pirata que é meu vizinho.” (WILBER, 2006, p. 
27) 

 Associamos esse posicionamento com os maiores índices de BER e BEE 

acontecerem com o grupo de mulheres. A experiência religiosa e das 

espiritualidades encontra-se atrelada a experiências mais relacionais que individuais, 

mais de sentir do que de ação, o que pode também justificar a propensão feminina 

as experiências de religião e espiritualidade além de isso lhe fazer mais sentido do 
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que aos homens. O que não é uma regra, no nosso caso é como o grupo 

investigado se comportou frente ao instrumento quantitativo proposto. 

Com outra voz. Tanto as garotas quanto os garotos passam pelos 
três ou quatro estágios de desenvolvimento do crescimento moral 
(egocêntrico para etnocêntrico para globocêntrico até integrado), mas 
o fazem com outra voz, usando lógica distinta. Gilligan 
especificamente chama esses estágios hierárquicos em mulheres de 
egoísta (que é egocêntrico), amor (que é etnocêntrico), amor 
universal (que é globocêntrico) e integrado. Mais uma vez, por que 
Gilligan (que foi muito mal compreendida nesse assunto) diz que 
esses estágios são hierárquicos? Porque cada estágio tem uma 
capacidade superior de amor e de compaixão. (Nem todas as 
hierarquias são ruins e esse é um bom exemplo.) (WILBER, 2006, p. 
27 e 28) 

 A proposta de Gilligan é que num estágio mais elevado há uma integração 

dessas características com a intensificação das mesmas, potencializando a pessoa 

como um todo, como um ser integral 

[...] Segundo Gilligan, no quarto e mais elevado estágio de 
desenvolvimento moral de que temos ciência, as vozes masculina e 
feminina em cada um de nós costumam se integrar. Isso não 
significa que uma pessoa, nesse estágio, começa a perder as 
distinções entre masculino e feminino, tornando-se, assim, um ser 
assexuado, andrógeno e insípido. Na verdade, as dimensões 
masculinas e femininas podem se intensificar ainda mais. Porém, 
isso não significa que que os indivíduos começam a acolher ambos 
os modos masculino e feminino neles mesmo se agirem 
predominantemente como um ou outro. (WILBER, 2006, p. 28) 

 As experiências vividas por homens e/ou mulheres não encerram nossas 

características às formas com que liamos com esses elementos que temos e somos. 

A potencialização de todos eles e ainda a integração faz com que ampliemos as 

formas de ver o mundo e as coisas, complexificando ainda mais nós mesmos/as. 

Nas experiências de formação assim também o é. Em qualquer contexto em que 

estivermos inseridos haverá sempre possibilidades de potencializar aquilo que 

pensamos ser. 

 

6.3 COMPREENSÕES DE ESPIRITUALIDADES E AS EXPERIÊNCIAS 

FORMATIVAS NAS GRADUAÇÕES INVESTIGADAS 

 

 Neste item estão organizados em categorias o que encontramos serem 

significados de espiritualidades segundo os e as participantes desta pesquisa. 
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Correlacionadas com o que a literatura wilberiana e suas leituras contribuem para a 

compreensão deste fenômeno. Estão substancialmente descritas as respostas da 

questão (1) do questionário aplicado – Como você compreende espiritualidade? – e 

as respostas obtidas nas perguntas das entrevistas semiestruturadas, que possuíam 

roteiro baseado nas respostas do questionário do entrevistado ou da entrevistada 

em questão, que dão conta do eixo espiritualidades (as entrevista contaram com 

dois eixos centrais de perguntas – espiritualidades e formação em psicologia).  

Para o elemento qualitativo emergiram as seguintes categorias: (1) Dimensão 

Humana, (2) Bem-estar pessoal, (3) Desenvolvimento de si, (4) Resiliência, (5) Vida 

e (6) Relações consigo e suas crenças. Aqui discutiremos um pouco as significações 

trazidas. Dispostas na tabela 3 da seguinte maneira em termos quantitativos: 

 

Tabela 3: Frequência de significações 
de espiritualidades de todos os 

grupos 

Categorias N      % 

Dimensão Humana 12 5,91% 

Bem-estar Pessoal 21 10,34% 

Desenvolvimento de si 4 1,97% 

Relações consigo e suas 
crenças 

112 55,18% 

Resiliência 23 11,33% 

Vida 15 7,39% 

Nenhuma*  16 7,88% 

Total 203 100% 

* Esta categoria refere-se ao grupo de pessoas que respondeu que não sabia, preferia não opinar 
e/ou nunca havia pensado sobre o assunto. 

         Fonte: A autora. 

 Nesta tabela estão descritas as frequências e percentuais correspondentes a 

cada uma das significações dadas a espiritualidades por todos os grupos 

participantes da pesquisa. Percebemos considerável concentração de significações 

na categoria “Relações consigo e com suas crenças”. Nesta estão compiladas os 

sentidos descritos em termos como: “relações com o divino e/ou Deus”, “comunhão 

com o divino e/ou Deus”, “ligação com o divino e/ou Deus”, “conexão com o 

universo”, “relação com o extracorpóreo e material”, “religião”, “relações consigo e 
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com os outros” e significações afins. O que nos leva a inferir que as espiritualidades 

estão, em termos de significações, muito próximas das tessituras religiosas, das 

religiosidades e/ou das experiências relacionadas com o divino e/ou com Deus ou 

Deuses/as. Essa evidência nos remonta os resultados da EBE, quando nos 

apresenta diferença significativa entre mulheres e homens com relação ao bem-

estar religioso e existencial. Inferindo que a maioria do grupo investigado aproxima 

as significações de espiritualidades com as experiências religiosas que vivenciam.  

E ainda, sabendo que esta pesquisa foi feita em ambientes acadêmicos, 

destaca-se que as pessoas que vivem as espiritualidades em outros espaços de 

forma não acadêmica transpõem estas experiências, mesmo que de forma não 

aparente em suas experiências de vida a ponto de emergirem em situações como a 

desta pesquisa.  

Por outro lado há outras duas categorias que se destacam: “Espiritualidade 

como bem-estar pessoal” e “Espiritualidade como Resiliência”, categorias estas que 

a literatura já demonstra estreita ligação entre elas e as espiritualidade, como 

veremos nas seções que tratamos a seguir.  

Na tabela 4 apresentamos o desdobramento da tabela anterior, nesta há a 

separação dos grupos e as frequências e percentuais relativos a cada categoria com 

relação aos quatro grupos investigados, a saber: calouros/as da UFPE, calouros/as 

da FAFIRE, formandos/as da UFPE e formandos/as da FAFIRE.  

Tabela 4: Categorias de análise e frequência de significações por grupos 

  

UFPE FAFIRE 

Calouros/as    Formandos/as Calouros/as Formandos/as 

Categorias   N            %    N            %   N            %    N           % 

Dimensão Humana 0 0% 4 10% 3 4,84% 5 12,20% 

Bem-estar Pessoal 6 10% 3 7,50% 10 16, 13% 2 4,88% 

Desenvolvimento de si 1 1,67% 2 5% 0 0% 1 2,44% 

Relações consigo e suas crenças 

34 56,67% 24 60% 29 46,77% 25 60,96% 

Resiliência 9 15% 4 10% 9 14,52% 1 2,44% 

Vida 4 6,66% 2 5% 5 8,06% 4 9,76% 

Nenhuma 6 10% 1 2,50% 6 9,68% 3 7,32% 

Total 60 100% 40 100% 62 100% 41 100% 

Fonte: A autora. 
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 Na tabela 4, vemos a distribuição das frequências e percentuais aparecem 

entre os grupos, mas em função do total de cada grupo separadamente. As 

distribuições para a categoria relações consigo e suas crenças, com relação aos 

quatro grupos, estão entre 50% e 60%, ou seja, aproximadamente metade de cada 

grupo investigado significa as espiritualidades como algo que esteja relacionado com 

as relações que se estabelece consigo mesmo/a ou com as crenças que tenha. 

 Percebemos uma forte correlação estabelecida com as crenças religiosas e 

as religiosidades no que diz respeito às espiritualidades. Pensando nesta 

possibilidade de resposta, destacamos as possíveis diferenças e aproximações 

entre estas categorias no início do texto. Essa correlação é apontada por muitos 

autores/as (PAIVA, 1989, PAULA; KOENIG, 2007, NASCIMENTO; PANZINI; 

BANDEIRA, 2007, GUSSI; DIZT, 2008, ROCHA, 2008, SIQUEIRA, 2008, SILVA, 

2008, ESPÍNDULA; VALLE; BELLO, 2010, FORNAZARI; FERREIRA, 2010, 

DUARTE; WANDERLEY, 2011, SIMÃO, 2012, CERVELIN; KRUSE, 2014, GOMES; 

FARINA; DAL FORNO, 2014, STEZER, 2015) e denota significativa relação uma vez 

que as religiões, de forma geral, são apontadas como possíveis potencializadoras de 

espiritualidades segundo estas pesquisas. 

 Aparentemente, notamos uma tendência de queda na proporção de 

significados com relação às três categorias mais significativas (Relações consigo e 

suas crenças, Bem-estar Pessoal e Resiliência) quando comparados os grupos de 

calouros/as e formandos/as nas duas IES. Embora esse não seja um estudo 

longitudinal, podemos inferir que a queda se dê aos processos de ressignificação 

que a experiência formativa os/as possa ter proporcionado. 

 Anunciamos inicialmente que as espiritualidades, independentemente de que 

categoria se esteja tratando, não são tratadas como religião ou religiosidade pelas 

respostas que obtivemos tanto nos questionários quanto nas entrevistas. Para 

todos/as os/as que foram entrevistados/as (treze pessoas) a espiritualidade não é 

religião, mas pode ser acessada através dela, como aponta a literatura exposta 

neste texto inicialmente. Com os/as que participaram das entrevistas esse 

aprofundamento foi possível, já os/as que não, só tivemos acesso quando foi 

explicitado na redação dos questionários. Uma fala que representa esta afirmação: 

“Compreendo (a espiritualidade) como algo pessoal de cada indivíduo, não sendo 

necessariamente algo atrelado a uma religião.” (Lourdes Silva, formanda da UFPE, 
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na resposta a primeira pergunta do questionário), e outra ainda de João, formando 

da UFPE, que diz que “apesar de ser ateu, gosto de alimentar a minha 

espiritualidade. Aliás, isso ocupa um espaço importante em minha vida porque, 

obviamente, espiritualidade não significa religiosidade”, ou ainda “[...] não é algo 

obrigado a estar relacionado com religião”, “[...] não necessariamente é vinculada a 

uma religião [...]”. As demais falas expressam similarmente a mesma ideia ora 

explicitamente, ora diluídas nas respostas apresentadas. Assim,  

[...] na religião o que se encontra são doutrinas e práticas que foram 
institucionalizadas e consequentemente socializadas. Nas palavras 
de Grof (1994), o episódio religioso é uma atividade grupal 
institucionalizada e organizada que pode ou não tender para a 
espiritualidade. Isso vai depender se ela é capaz de proporcionar um 
campo para descobertas pessoais ou para o florescimento de certos 
tipos de qualidades no modo de vida do sujeito. (SILVA, 2015, p. 89 
e 90) 

A nossa discussão se desenrola sobre o “campo de descobertas pessoais ou 

para o florescimento de certos tipos de qualidades no modo de vida do sujeito”, é 

neste espaço que transitamos quando nomeamos as categorias que se seguem de 

acordo com o que foi construído no decorrer deste percurso dissertativo. 

  

6.3.1 ESPIRITUALIDADE ENQUANTO DIMENSÃO HUMANA 

 

A espiritualidade foi apontada como Dimensão Humana por um grupo de doze 

estudantes, distribuídos entre os/as formandos/as da FAFIRE e da UFPE e os/as 

calouros/as da FAFIRE, como mostra a tabela 4. Dito de diferentes formas, mas que 

convergem para nomear espiritualidade como uma dimensão do humano. Essas 

diferentes formas estão discutidas nessa seção, juntamente com os recortes teóricos 

que corroboram com tal posicionamento. 

Na fala de Luiza, estudante do 2º período da FAFIRE, que afirma que 

compreende a espiritualidade “como mais uma dimensão, algo evolutivo que 

inspira.” Ou ainda como destaca Maria Souza, fomanda da UFPE: “Espiritualidade é 

uma parte importante do ser humano, é um aspecto ligado à existência e não está 

necessariamente vinculado à religião. [...]” (grifo da estudante).  
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Com esse três exemplos de compreensão de espiritualidades, iniciamos uma 

argumentação sobre a categoria Espiritualidade ser traduzida como Dimensão 

Humana. O que se não encerra nestes sentidos, como vemos nas próprias falas 

percebemos ligações com outras formas de nomear, como por exemplo a referência 

a evolução que Luiza faz, sugerindo desenvolvimento, transformação. A correlação 

íntima entre a espiritualidade e a existência, como afirma a estudante. Apontando, 

em linhas gerais, que a espiritualidade seria um aspecto inevitável ao existir. Nessa 

interpretação não parece ser a espiritualidade algo de ordem da escolha, é mais 

próximo de uma “natureza do humano”.  

A ideia de dimensão, aspecto, característica do humano transfere-nos de logo 

ao pensamento wilberiano do psicográfico integral que ele apresenta para a 

discussão de um modelo de humano com uma correlação integrada em seus 

diversos aspectos, que apresentamos em seção anterior. No psicográfico integral a 

dimensão espiritualidade estaria inclusa na ideia de humano, sendo seres 

biopsicossociais, históricos, culturais e espirituais. Wilber, (2006, p. 133) diz que 

umas das formas que se costuma interpretar espiritualidade é como “uma linha 

isolada” do desenvolvimento. O que ele refere-se como uma “inteligência espiritual” 

(WILBER, 2006, p. 134), diz ainda que pode existir isoladamente ou ser um estágio 

mais elevado em qualquer uma das linhas existentes do desenvolver-se. 

Espíndula, Valle e Bello (2010, p. 5) quando defendem que o humano tem 

como estrutura fundamental a alma, teríamos daí uma natureza tridimensional, 

afirmando que  

Uma concepção sobre a pessoa é ela possuir uma dimensão 
corporal, psíquica e espiritual, e, nessa unidade, as dimensões são 
externamente independentes dela, e internamente completam-se 
num organismo que se ordena e subordina por uma natureza própria. 

Diz ainda que “o ser humano não é somente psicofísico, é também espiritual - 

esse é o ponto essencial - e é a partir dessa dimensão que se mostram as outras 

partes do indivíduo, pois a alma (ou psique) tem apenas um núcleo.” Carvalheiro 

(2010, p. 21) também destacando a espiritualidade como dimensão do humano, a 

nomeia como dimensão espiritual humana e diz que “[...] considera-se a dimensão 

espiritual e transcendente como inegavelmente presente em cada indivíduo, e, por 

isso, interveniente em sua saúde psíquica.” Destacando que o humano é 

caracterizado por diferentes dimensões e que a espiritual, a espiritualidade não está 
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dissociada, ela é também parte e está em constante correlação com os outros 

aspectos do humano. 

Lorena, formanda da UFPE, dentro desta mesma linha de argumentação 

afirma que compreende espiritualidade “como um componente inerente à minha 

subjetividade, por meio do qual encontro-me ao alcance de Deus.” Associando a 

espiritualidade o aspecto de si que propicia acesso ao divino. Flávia, formanda da 

UFPE, acrescenta no mesmo sentido que compreende a espiritualidade, 

[...] como algo inerente ao ser humano. Desde os primórdios da 
história, independente do referencial (cristão/cético) de encarar o 
mundo e sua origem, é inegável que a espiritualidade sempre esteve 
presente na vida humana. A espiritualidade, na minha compreensão, 
tem a ver com algo que dá ao ser humano um amparo frente às 
questões existenciais; algo que é maior que, transcende o humano e 
que por isso conforta, seja uma relação com alguma divindade ou até 
mesmo com a própria ciência. 

Röhr (2011) em seus escritos sobre o binômio espiritualidade e educação, 

organiza um modelo de compreensão do fenômeno humano em diferentes 

dimensões que incluem a dimensão espiritual do humano. Ele diz que há cinco 

dimensões básicas para na vida humana: a dimensão física, que inclui a 

corporeidade físico-biológica; a dimensão sensorial, representando as sensações 

físicas, as percepções através dos cinco sentidos; a dimensão emocional, que 

abrange a vida da nossa psique, estado emocionais; a dimensão mental que inclui o 

racional, o lógico, os pensamentos concretos, formais e capacidade de reflexão, das 

organizações mais simples as mais sofisticadas de pensamentos e, por fim, a 

dimensão espiritual que ele afirma ser a mais difícil de identificar e não se confunde 

com uma dimensão religiosa, ele alerta.  

Sobre a dimensão espiritual, destaca: 

Podemos nos aproximar da dimensão espiritual identificando uma 
insuficiência das outras dimensões em relação ao homem nas suas 
possibilidades humanas. Posso viver nas demais dimensões sem ser 
comprometido com nenhum aspecto delas. Entro na dimensão 
espiritual no momento em que me identifico com algo, em que eu 
sinto que esse se torna apelo incondicional para mim. (RÖHR, 2011, 
p. 55) 

Segundo Röhr, a dimensão espiritual substancia e significa qualquer outra 

experiência que toque as demais dimensões. Qualifica e potencializa a experiência 

do humano. Ele ainda anuncia outra dimensões que chama de temáticas (e não 

básicas como as anteriormente citadas), mas que não destacaremos aqui por não 
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ser o foco da discussão. O que nos interessa destacar é a evidência que Röhr 

propõe sobre tal dimensão e que as entrevistadas desta pesquisa descrevem, em 

outras palavras em sua compreensões de espiritualidade. Essa dimensões estão 

organizadas com relação ao seu nível de densidade, como sugere a figura 4. 

 

Figura 6: Cinco dimensões básicas de acordo com seus graus de densidade material 

 

Fonte: RÖHR, 2011, p 56 

Sissito, formando da UFPE compreende espiritualidade como a “dimensão 

que engloba vários pressupostos da vida. Algo de integridade. Que liga, conecta.” 

Dapaz, formanda da FAFIRE afirma que compreende espiritualidade “como parte 

importante para existência humana. Onde o ser pode buscar sentido para existir.” 

(Dapaz, formanda da FAFIRE). Sugerindo similar substancialidade que a dimensão 

espiritual dá ao humano, apontada por Röhr (2011). 

Outra participante da pesquisa, responde no questionário também que  

Compreendo o homem como um ser biopsicossocial espiritual. 
Compreendo que todos têm a dimensão espiritual, mas que alguns 
exploram e outros não. Compreendo que a espiritualidade é uma 
dimensão que nos dá acesso a Deus e que somos plenos com uma 
relação de salvação com Cristo. (Ágatha, formanda da FAFIRE) 

Denominando como dimensão que dá acesso ao divino, restringindo a 

interpretação à sua crença. Ressalta que essa dimensão pode ser ou não explorada, 

mas que não deixa de existir caso não o seja. Já Amanda, formanda da FAFIRE, 

desassocia a espiritualidade da crença em um ser superior, diz que compreende 
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“espiritualidade como algo que faz parte do ser humano. Independentemente de 

crer, ou não, em um ser superior. É algo que nos ajuda a entender o nosso lugar no 

mundo e para que viemos a ele.” Destacando também a função de substancialidade 

que a espiritualidade exerce e que Röhr (2011) descreve. 

Ou ainda como Fábia, estudante do 2º período também da UFPE que diz ser: 

“Energia presente dentro de nós.” Associamos a termo energia, ao que move, faz ter 

vida e está em nós, já que energia tem essa característica. Lóri, da mesma turma de 

Fábia, diz que “compreendo espiritualidade como uma manifestação tipicamente 

humana. Vejo religiões e crenças numa dimensão meramente de apoio, suporte 

para a vida do indivíduo, ou seja, como algo que tem a “função de suprir as 

carências psicológicas”.” Pronunciando certo aspecto de sustentação para a vida, 

seria a espiritualidade o que proporciona o suporte para a existência, lembrando 

alguma característica de resiliência que discutiremos a seguir.  

Retomando a figura 4, sobre as dimensões humanas em Röhr, Paulo Paixão, 

estudante do 2º período da FAFIRE, defende que a espiritualidade é a “relação com 

uma dimensão que vai além da compreensão lógico-racional.” Como afirma Röhr, a 

dimensão espiritual engloba todas as outras e vai além delas, caracterizando-se pela 

experiência mais sutil do humano.  

“A espiritualidade me parece outra dimensão do sujeito, que pode ser 

ampliada e desenvolvida a medida em que ele investe nisso, e que o meio lhe 

influencia.” (Luiz, formando da FAFIRE) Aprofundando essa perspectiva, em 

entrevista, Luiz afirma que  

[...] digamos, assim, que na minha concepção de sujeito ele teria 
diversas... diversas dimensões mesmo [...] quando eu falo que, pra 
mim é mais uma dimensão é como se fosse mais do que uma parte 
do sujeito, mais uma série de coisas que fazem parte da forma como 
ele se constitui. 

Quando questionado como poderíamos ampliar e desenvolver esta dimensão 

ele diz que variaria de acordo com a escolha de cada um. 

[...] Ampliar e desenvolver? Acho que dentro da..., da igreja, você 
pode desenvolver, tanto no meio, se você faz parte da família, que a 
família tem essa coisa de frequentar a igreja, então, outro tipo de, de, 
não precisa ser necessariamente a igreja, mas outra forma de..., 
outro tipo de culto, acho que é uma forma de você desenvolver esse 
lado.[...] Eu acho assim, que você também pode desenvolver não 
participando de uma religião, mas, de outras formas, é..., como eu 
disse a espiritualidade faz parte do sujeito, então, até pra mim que 
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não acredito na, na religião, a espiritualidade faz parte e é preciso 
que eu desenvolva isso também. (Luiz, formando – FAFIRE, 
entrevista) 

 São escolhas individuais que classificarão a forma como a espiritualidade 

pode manifestar-se, desenvolver-se, ampliar-se, mas segundo essa compreensão 

como dimensão humana, ela existiria no humano conscientemente ou não, o 

movimento em entrar em contato com ela é individual e intransferível. Onde ainda há 

consequências da escolha ou não escolha em acessá-la, como há consequências 

para qualquer escolha que se faça no decorrer da experiência humana. A dimensão 

espiritual é uma instância humana que está acessível a todos e todas, enquanto 

constituinte desta organização, como acessá-la, experimentá-la, é escolha e não se 

torna condição sine qua non para ser humano.  

 Compreender a espiritualidade como dimensão humana é ir além da 

perspectiva comum e conhecida do ser biológico, psicológico, mental, emocional e 

social. É perceber que há algo mais que constitui este ser e que não é visível, mas 

perceptível. Num modelo de pensamento mais poético seria o que entrega vida à 

vida e perpassa as formas de existir. Seria, em breve e rasa analogia, o sal, o 

açúcar, que parecem elementos tão simples e quando da falta dos mesmos há 

considerável diferença no conteúdo ingerido e quando presentes são invisíveis se 

bem diluídos. 

 Compreender a espiritualidade, ou dimensão espiritual como nessa seção 

fizemos sinônimo, como dimensão humana é quebrar algum paradigmas dos 

modelos de humano vigentes nos dias atuais e que não mais respondem as 

demandas humanas em suas experiências. É dar espaço a discussões tão antigas e 

atuais que deslocam o material e tangível do centro das atenções científicas para 

uma das partes e não a única parte do humano que existe e pode ser estudada e 

analisada. 

  

6.3.2 ESPIRITUALIDADE ENQUANTO BEM-ESTAR PESSOAL 

 

Definir espiritualidade enquanto bem-estar pessoal talvez tenha sido o mais 

inusitado resultado que pudesse aparecer entre as respostas que obtivemos. O uso 

da Escala de Bem-Estar Espiritual havia sido uma sugestão para tornar o trabalho 
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misto e acrescentar dados que pudessem embasar quantitativamente o que 

afirmamos. Salvo as limitações que os instrumentos, sejam quanti ou quali, 

apresentam, não era uma hipótese para essa investigação encontrar a 

espiritualidade significada enquanto bem-estar pessoal.  

Não querendo dizer que bem-estar pessoal e espiritual signifiquem a mesma 

coisa, mas a categoria bem-estar toma corpo durante esta narrativa de investigação 

e qualifica a espiritualidade, em uma de suas interpretações e com destaque, haja 

vista 21 dos/as estudantes definem esta similaridade. Os/as estudantes de 

quaisquer dos grupos que investigamos nomearam a espiritualidade como um bem-

estar, paz, tranquilidade para consigo. Embora saibamos que, as discussões podem 

ser diversas, por vezes muitos dos significados se aproximam nos desdobramentos. 

Seguindo a ordem quantitativa, das duzentas e três respostas dos/das participantes, 

vinte e um afirmou compreender espiritualidade como bem-estar pessoal, categoria 

que ficou imediatamente seguindo a “Resiliência” e a “Relações consigo e suas 

crenças”.  

Dani compreende espiritualidade como o que “está relacionado ao bem estar 

interno de uma pessoa, o que há de mais íntimo no seu ser.” Jana diz que é “como 

uma forma de bem estar interno, calma e equilíbrio que vai para além da religião.” 

Lana diz que compreende “a espiritualidade como um conjunto de questão e 

vivências, onde direcionam a vida, não necessariamente religião, mas sim, estar de 

bem consigo e possuir momentos de reflexão.” Todas elas são estudantes dos 

períodos iniciais da UFPE. 

E no grupo de calouras da FAFIRE, temos a espiritualidade classificada como 

“o seu bem-estar próprio, sua paz de espírito, que você encontra da forma melhor 

que achar, seja com Deus, por realização pessoal, como convém à pessoa”, 

segundo Elayne. Ou, como diz Vera: “Independente de religião, ter fé e que esse 

sentimento faça você se sentir bem.” Ou, ainda: 

Espiritualidade é sentir-se bem consigo, sentir-se bem encontrando 
com seu Deus, encontrando nele força, direção, segurança, apoio... 
É estar intimamente bem, ancorado com segurança no que lhe traz 
força ao espírito (apoio íntimo), buscando assim o bem espiritual, 
encontrando o sentido (Lílian, caloura da FAFIRE) 

Maria, também caloura da FAFIRE, diz que compreende “a espiritualidade, a 

partir da fé que cada pessoa possui. Pois para mim, ela é essencial para o conforto 
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e bem estar do espírito das pessoas que creem.” Lara, também caloura da FAFIRE 

acredita “que a espiritualidade é um processo de comunhão e bem-estar do 

indivíduo, é um estado de crença. É uma busca de significado da vida e sentido ou 

rumo da mesma.” Sofia Andrade, do mesmo grupo, diz que “espiritualidade é a 

sensação de bem-estar que você sente ao se satisfazer com si mesmo, 

independente de ter um Deus ou não.” “Um momento de paz e bem-estar, um tempo 

para tentar entender você mesmo e o mundo.” Segundo Safira, também caloura da 

FAFIRE.  

E ainda: “o modo como me sinto espiritualmente com minha vida, meu bem 

estar.”, diz Marcley, calouro da FAFIRE. Ísis, estudante dos períodos iniciais da 

FAFIRE, diz que compreende “como a melhor forma de viver consigo mesmo. É uma 

verdadeira paz e conforto.” Já Mara, caloura da FAFIRE, afirma que é “como algo 

que lhe traz paz.” 

Fica evidente na fala do grupo de calouros/as (sejam UFPE ou FAFIRE) a 

aproximação entre os termos espiritualidade e bem-estar pessoal. Não há um 

anúncio de que a espiritualidade, nessa interpretação, seja um caminho para o bem-

estar pessoal, ela soa ser o próprio caminho. A correlação entre espiritualidade e 

bem-estar pessoal estudada por Pedro et al. (2012) apresenta um estudo 

quantitativo no 9º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde em Aveiro, Portugal, 

que defende correlação positiva entre o bem-estar pessoal e a espiritualidade de 

pacientes com esclerose múltipla. Onde usando a Escala de Espiritualidade de Pinto 

e Pais-Ribeiro JL (2007), constituída de dois fatores, a saber, espiritualidade crenças 

(EC) e espiritualidade esperança (EE) dando o total (ET) com cinco itens e a Escala 

de Bem-Estar Pessoal (EBP) de Pais-Ribeiro e Cummins (2008), constituída por oito 

itens. Afirmam que: 

A espiritualidade parece ser um construto importante no bem-estar 
pessoal em indivíduos com esclerose múltipla e que Espiritualidade 
Esperança (perspectiva mais existencialista) revelou valores mais 
importantes, relacionados com o bem-estar pessoal, do que a 
perspectiva da Espiritualidade Crenças (mais relacionada com o 
Divino e práticas religiosas). (PEDRO et al, 2012, p. 9)  

 Quanto a uma definição do bem-estar não há um consenso, assim como a 

espiritualidade, o que fazemos são aproximações para que a compreensão possa 

acontecer. Assim,  
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[...] dentro da psicologia positiva, o bem-estar tem sido um tema 
central de interesse, porém não há consenso na literatura quanto ao 
seu conceito. Os pesquisadores tem se utilizado de diferentes termos 
para se referir ao construto, como felicidade, satisfação, bem-estar 
subjetivo e bem-estar psicológico. (STRELHOW, 2013, p.16) 

A relação entre os dois termos, espiritualidade e bem-estar, se faz pelas 

características que Strelhow apresenta, como felicidade, satisfação, além dos 

desdobramentos de bem-estar. Para esses grupos de estudantes a espiritualidade é 

o fenômeno de experimentação das mais sutis sensações, que como eles e elas 

afirmam em algumas falas, não é possível de dizer ao certo do que se trata, sabe-se 

apenas da existência e da sensação que se pode experimentar através delas. 

Segundo o grupo de formandos/as, sejam da FAFIRE ou da UFPE, também 

há aproximação de significados entre o bem-estar pessoal e a espiritualidade, diz 

Alice Alves da UFPE:  

Não acredito em um Deus que rege minha vida, mas creio em 
emanarmos e recebermos energias, quando enviamos energias 
positivas e acreditamos no bem e no que é bom para nós e para os 
outros recebemos coisas boas, mas se nosso corpo e mente estão 
adoecidos, desejamos o mal ao outro, pensando negativamente 
recebemos coisas negativas em troca. Então o que importa é estar 
bem consigo mesmo e desejar o bem aos outros e assim 
também o receberá. (grifo nosso) 

 Na visão de Alice a espiritualidade estará no trânsito daquilo que se envia ao 

mundo em forma de energias que do que se recebe que tem qualidade similar ao 

que é enviado, por isso a relação entre o bem-estar pessoal e a espiritualidade, se o 

primeiro movimento é nosso o bem que sinto/vivo é enviado para qualquer espaço, a 

espiritualidade é este caminho entre o eu-outro. Também da UFPE, Morgana 

acredita que “é algo subjetivo, cada pessoa a entende de maneira diferente e 

também atribui significado (importância) em diferentes medidas. A espiritualidade é 

vivenciada a partir do qualitativo de bem-estar que é produzido numa pessoa.” 

Cacá, da UFPE, diz que é “algo bom, positivo e que traz paz.” 

 A Psicologia Positiva enfatiza a características positivas dos fenômenos 

humanos. Por muitos anos a narrativa da psicologia se desdobrou por sobre 

aspectos negativos, como mal-estar, doenças, déficit, tudo isso com seus 

parâmetros de medidas sejam os quantitativos ou qualitativos. Falar de bem-estar 

remonta a perspectiva de uma psicologia positiva que interpreta o humano a partir 

daquilo que lhe faz bem. Diz Strelhow (2013, p. 18) que 
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[...] o bem-estar é um construto que bastante utilizado, porém com 
uma definição ainda inconsistente. As diferentes definições dificultam 
a comparação de resultados entre os estudos. Além disso, não há 
consenso sobre o melhor método de avaliar o bem-estar. Apesar da 
abordagem mais difundida ser a de múltiplas medidas como 
indicadores do bem-estar, alguns pesquisadores optam por avaliá-lo 
através de indicadores únicos (por exemplo, a satisfação com a vida 
em geral).   

Corroborando com esta afirmação, Florentina, formanda da UFPE, diz que 

compreende espiritualidade “como a relação com você e com o mundo no quesito 

satisfação e congruência com os fatos que ocorrem a você.” Lara, caloura da 

FAFIRE, acredita que espiritualidade “é um processo de comunhão e bem-estar do 

indivíduo, é um estado de crença. É uma busca de significado da vida e sentido ou 

rumo da mesma.” A proporção da existência da espiritualidade na vida estará de 

acordo com a satisfação que nela se emprega. 

Strelhow (2013, p. 16) diz que  

Há diferentes tradições no estudo do bem-estar pessoal, destacando-
se na Psicologia Positiva as tradições hedônicas e eudemônica. A 
primeira tem foco na felicidade, preocupando-se com a presença dos 
afetos positivos e a ausência de afetos negativos. E a segunda tem 
como foco o viver bem e a realização dos potenciais humanos.  

O que aproxima os estudos na área de bem-estar com os da espiritualidade, 

guardando a cada um suas singularidades, falamos aqui das aproximações para 

justificar a categoria emergente.  

A tradição hedônica está relacionada com o estudo do bem-estar 
subjetivo. Como o termo “subjetivo” pode por vezes ser impreciso, 
autores como Casas adotaram o termo “bem-estar psicológico” para 
se referir ao bem-estar a partir de uma perspectiva psicológica e 
psicossocial. Porém Casas (2010) explica que o termo “psicológico” 
tem sido utilizado por autores ligados à tradição eudemônica do bem-
estar [...]. Bem-estar subjetivo é o termo utilizado para descrever o 
bem-estar das pessoas a partir de sua própria avaliação. Essa 
avaliação relaciona-se a julgamentos e sentimentos em relação à 
satisfação com a vida, interesses e engajamento, reações afetivas e 
com importantes domínios da vida, como trabalho, relacionamentos e 
saúde. (STRELHOW, 2013, p. 16-17) 

Daí as possíveis aproximações da espiritualidade e com o bem-estar pessoal 

que, segundo esta última definição, estaria associado ao bem-estar psicológico, 

como vimos também na seção da fundamentação teórica deste texto. 

Quanto a(o)s formandos/as da FAFIRE, obtivemos as seguintes respostas em 

seus questionários: “espiritualidade para mim é estar conectado a Deus. É estar em 
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paz.” (Geni); Izabela acredita que “todos temos uma relação com a espiritualidade, 

que vai além de religião, que significa como você se sente atualmente ou em outros 

momentos. A paz de espírito em que você se encontra, independente da religião 

que segue.”  

Para Sophia Santos (caloura da UFPE), em sua entrevista, a espiritualidade 

não seria “necessariamente a fé, mas seria um estado de espírito em que você se 

sente pleno... [...] Eu não sei se eu daria um nome, mas eu entendo como se num, 

num momento em que você tá tão conectado que nada ao seu redor interfere. A 

espiritualidade significada como estado de espírito em que se sente pleno, anuncia 

também o bem-estar pessoal, psicológico onde a conexão consigo se dá de forma 

completa. 

Diz ainda Strelhow em seu trabalho sobre “Bem-estar pessoal e coping 

religioso em crianças” que “o estudo da satisfação com a vida globalmente é 

considerada um aspecto central para o estudo do bem-estar pessoal, para muitos 

pesquisadores atuais [...].” (STRELHOW, 2013, p. 17). Costa et al. (2008) diz que 

“há, também um grande número de investigações que relacionam a espiritualidade 

com qualidade de vida [...], e mesmo pode-se citar a criação de inventários de 

espiritualidade.”, o que aponta importante correlação entre a espiritualidade e o bem-

estar de modo geral. 

Isto posto, o uso da Escala de Bem-estar Espiritual contribuiu neste sentido 

pela argumentação da aproximação dos termos espiritualidade e bem-estar trazidos 

pelos/as participantes da pesquisa. Embora tenhamos visto que não há diferença 

significativa entre os índices de bem-estar espiritual dos grupos que a responderam, 

vimos que a grande maioria da distribuição dos/das participantes está entre 

concordar e concordar moderadamente com as afirmações da escala, que se propõe 

a medição do bem-estar espiritual. 

 

6.3.3 ESPIRITUALIDADE ENQUANTO DESENVOLVIMENTO DE SI 

  

Esta categoria, embora surja timidamente, revela uma compreensão de 

espiritualidade processual, evolutiva. Sugere que quando há desenvolvimento de si 

em algum aspecto, há espiritualidade. Corrobora com Wilber (2000, 2006) quando 
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ele apresenta a significação de espiritualidade como os níveis mais altos de 

quaisquer das linhas de desenvolvimento. Todos grupos analisados tiveram 

representantes nessa categoria se significação. Ela também aparece em respostas 

que não categorizamos inicialmente como desenvolvimento de si, mas que sugere 

algo similar. 

A espiritualidade é uma dimensão transcendental do indivíduo em 
busca de significação para a existência para além do que é concreto 
e real. É uma tentativa de acrescentar um elemento constitutivo do 
indivíduo em conexão com instâncias do pensamento e da reflexão, 
um grau elevado da própria consciência. (José, calouro da UFPE, 
grifo nosso) 

“Uma das questões mais espinhosas é saber se a própria espiritualidade se 

desenvolve necessariamente em estágios.” (WILBER, 2000a, p. 147) Ele continua 

dizendo que dependerá da forma como se define espiritualidade. Se definimos a 

espiritualidade como níveis mais elevados das linhas de desenvolvimento, pode-se 

dizer que sim. Wilber alerta que nem sempre desenvolver-se em um aspecto é 

desenvolver integralmente, “[...] o desenvolvimento cognitivo (tal como a visão-lógica 

ou pensamento em rede) é necessário, mas não é suficiente, para o 

desenvolvimento moral, para o autodesenvolvimento, para o desenvolvimento 

espiritual” (WILBER, 2000a, p. 155). Para que haja real desenvolvimento de si, para 

que haja espiritualidade dentro desta perspectiva, faz-se necessário mudança 

interna não só de crenças, mas principalmente de prática. É possível compreender 

espiritualidade como desenvolvimento de si, entendendo o “si” como espírito 

(WILBER, 2000a), mas tal desenvolvimento só se dará se houver comprometimento 

de mudança de prática de vida. Transferindo-se de um modelo egóico de 

pensamentos e ações para um movimento sistêmico de agir no mundo, integrado a 

tudo que existe. 

O desenvolvimento da espiritualidade implica uma integração de 
forças e possibilidade de tendências e implicações, numa crescente 
harmonização integrada, e também na necessidade humana de ir ao 
encontro da superação de seus limites corpóreos e da consciência. 
(ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 9) 

Desenvolver espiritualidade é desenvolver-se, entregando a si mesmo os 

potenciais que somos. Segundo Noa, caloura da UFPE, espiritualidade é “algo 

contínuo e crescente, que necessita de momentos cotidianos para se desenvolver.” 

Luiza, caloura da FAFIRE, diz que compreende “espiritualidade como mais uma 

dimensão, algo evolutivo que inspira.” (grifo nosso) Esta afirmação também 
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aparece na seção sobre espiritualidade como dimensão humana, mas como ela 

afirma que há algo de evolução, crescimento, achamos justo o destaque no 

desenvolvimento também. Para Luiza, embora seja dimensão também é algo que 

está em evolução, desenvolvimento. “Neste caso, o fenômeno espiritual desponta 

como experiências fundamentais capazes de transformar a vida de uma pessoa.” 

(SILVA, 2015, p. 91) O destaque a fala de Sidney Silva elucida a capacidade do 

fenômeno espiritual contribuir para transformações na vida, entendendo que elas 

podem ser alavancas de crescimento.  

Para Ênia, formanda da UFPE, “a espiritualidade é uma jornada de 

conhecimento da vida e de autoconhecimento. Essa jornada nos põe em contato 

com coisas profundas que nos levam a pensar o significado de nossa existência. E 

além disso trazem significações para nossa vida diária.”  

De modo ainda mais simplificado, a espiritualidade é entendida aqui 
como aquelas experiências capazes de transformar a relação de um 
sujeito com ele mesmo e com o mundo em que vive. O esforço, 
portanto, não está em mudar o mundo, nem os outros. Pelo contrário, 
o trabalho exige de nós uma mudança na forma como nos 
relacionamos com tudo isso. (SILVA, 2015, p. 92) 

João, que se diz ateu e é formando da UFPE, afirma que encontrou  

“[...] outras vias para contemplar e vivenciar a espiritualidade, como o 
campo da arte e o uso de chá que promove um experiência de 
estados alterados de consciência. Gosto e frequento o estado divino. 
O meu estado divino. Minha busca concernente a espiritualidade faz 
com que eu me conheça melhor e assim também possa potencializar 
bons sentimentos para que eu possa ajudar também o outro.”  

A ideia de potencialização que João traz para a espiritualidade sugere um 

desenvolvimento de características humanas, ele destaca os sentimentos bons para 

ajudar o outro. A definição de Luiz, formando da FAFIRE, também aparece na seção 

“Dimensão humana”, mas como ele associa a desenvolvimento e ampliação, 

destacamos outra vez sua fala: “a espiritualidade me parece outra dimensão do 

sujeito, que pode ser ampliada e desenvolvida a medida em que ele investe nisso, e 

que o meio lhe influencia.” Ou ainda, como diz Luz, formanda da FAFIRE, 

“compreendo espiritualidade como uma experiência única e singular que se 

intensifica ou fica em segundo plano de acordo com a fase vivida.”  

[...] uma educação espiritual não é o fato de um indivíduo aprender 
esse ou aquele assunto; mas se ele vai ser capaz de, no decorrer do 
processo educativo, alterar a natureza da relação que estabelece 
com o universo: ele mesmo, o outro e a vida como um todo. Se a 
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natureza dessas relações continua sendo a mesma, é sinal de que 
não adentrou, ainda, no território da espiritualidade. (SILVA, 2015, p. 
92) 

Entendemos que se desenvolver descola-nos de estágios pré-convencionais 

de agir no mundo para estágios pós-convencionais, passando ainda pelos 

convencionais. Onde compreendemos que somos parte integrante do todo e 

indissociável dele. (WILBER, 2000a; 2000b; 2006) Não deixando de ser 

individualidade, mas experimentando-se no mundo como ser integrado a tudo e 

todos, deixando ideias egocêntricas para estar no mundo em movimentos mais 

globocêntricos e cada vez mais ampliando as perspectivas de participação efetiva no 

todo. Experiências transformativas (ANDERSON; BRAUD, 2011) ou experiência “de 

pico” (WILBER, 2000a; 2006) podem auxiliar neste processo, mas não garantem um 

estágio, apenas estados. O exercício de desenvolver-se estará na conta e risco de 

cada um/a que se dispuser a tal, daí entoa, espiritualidade, ou se quisermos, 

espiritualizar-se (transpassando o humanizar-se).  “Nesse sentido vemos todo um 

processo de redimensionamento da prática psicoterápica no tocante a considerar as 

questões espirituais como parte inerente ao seu próprio desenvolvimento. 

(ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 10)”, estendendo as fronteiras do que se possa 

compreender como humano nos dias atuais. 

 

6.3.4 ESPIRITUALIDADE ENQUANTO RESILIÊNCIA 

 

A interface entre resiliência e espiritualidade já é apontada por muitos estudos 

e pesquisadores (SILVA, 2006; MENEGATTI-CHEQUINI, 2007; 2009; ANGST; 2009; 

TARANU, 2011; ADRIÃO, 2013; BRASIL, 2015). Nesta pesquisa a espiritualidade 

não foi trazida como um fator de resiliência ou vice-versa, aqui os/as participantes 

trataram da compreensão das espiritualidades como a própria resiliência. Foram 

vinte e três pessoas que associaram esses dois termos, sendo essa categoria a 

segunda mais destacada no grupo investigado.  

Embora a literatura sobre resiliência e religiosidade ou 
espiritualidade, não seja abundante, os estudos encontrados 
apontam para correlações significativas entre espiritualidade e 
resiliência em: a) mulheres maltratadas em situações de violência 
doméstica (Canaval, González & Sánchez, 2007), b) em mães 
solteiras, afro-americanas que vivem em bairros urbanos (Brodsky, 
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2000), c) prisioneiros de guerra (Feder, Southwick, Goetz, Wang, 
Alonso, Smith, Buchholz, Waldeck, Ameli, Moore, Hain, Charney & 
Vythilingam, 2008), d) filhos de pais deprimidos (Rounding & Hart, 
2008), e f) filhos de vítimas do Holocausto (Baron, Eisman, Scuello, 
Veyzer, & Lieberman, 1996). (TARANU, 2011, p.14) 

Assim, significamos a espiritualidade enquanto resiliência, neste termos 

dos/das participantes: 

Entendo a espiritualidade como uma necessidade emocional de se 
apegar a algo que de alguma forma transcenda os sentidos comuns 
da vida social. A espiritualidade está relacionada às experiências que 
o indivíduo ao longo da sua história teve como sagrado, o místico. 
(Joanna Mendes, formanda da UFPE) 

Neste sentido, “[...] são inúmeros os estudos demonstrando que dentre os 

vários fatores que compõem o processo resiliente, a espiritualidade se destaca como 

um mediador capaz de dotar o indivíduo de recursos importantes para a superação 

de adversidades.” (MENEGATTI-CHEQUINI, 2007, p. 95). Sendo a resiliência 

interpretada como um fator espiritual.  

Diz-nos Jaciane, formanda da UFPE, “compreendo como uma necessidade 

de se apegar a algo maior como meio de enfrentar as adversidades da vida. A 

crença em algo superior, divino, protetor.” E Maya S., caloura da FAFIRE, que 

compreende como “uma forma pura das pessoas que creem em algo, de saber lidar 

consigo e com os outros e de buscar a paz para si, equilíbrio e conforto.” 

Anunciando a relação entre o bem-estar, resiliência e espiritualidade. Suzana, 

caloura da FAFIRE, diz que é “como um bem preciso que nos dá esperança de uma 

vida melhor, que nos ajuda em conflitos, que nos proporciona um verdadeiro bem-

estar.” Para Rebeca, formanda da UFPE, a espiritualidade propicia resiliência, 

quando diz “[...] compreendo espiritualidade como algo transcendental, algo que 

ajuda as pessoas a se sentirem “mais fortes” e resilientes para enfrentar as diversas 

situações da vida.” 

Resiliência não é caráter que se encontre ou se exclua, a priori, na 
pessoa. Tampouco revela-se atributo fixo, imutável e perene. Ao 
contrário, ela revela-se uma potencialidade no desenvolvimento do 
indivíduo. É mutável, podendo mostrar-se mais efetiva ou menos 
presente em dadas circunstâncias ou situações. (MENEGATTI-
CHEQUINI, 2007, p. 94) 

Um estudante dos períodos iniciais da graduação na UFPE argumenta nesta 

linha de raciocínio dizendo compreender espiritualidade como 
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[...] uma busca humana em encontrar algum significado que 
transcenda sua existência. Também é uma busca por se conectar 
com este significado, e essa busca resulta de uma forte sensação de 
vazio que atormenta os seres humanos. Por isso eles procuram 
desesperadamente pela existência de algo além da vida terrena, 
para se reconfortarem e sentirem que de alguma forma a existência 
faz sentido. (Harvey, calouro da UFPE) 

“A resiliência também sofre influência da espiritualidade/religiosidade, dentro 

do contexto cultural em que o indivíduo está inserido.” (ADRIÃO, 2013, p. 27) A 

experiências da vida em que estamos inseridos/as influenciam significativamente 

para a relação da espiritualidade e resiliência e o desenvolvimento das mesmas. A 

espiritualidade na interface com a resiliência é vista também “como uma ferramenta 

para lidar com as dores e infelicidades da vida.” (André, calouro da UFPE). É ainda 

“como um meio de satisfazer a incompreensão individual sobre o mundo, a origem 

do universo, o sentido da vida.” (Sarah, caloura da UFPE) ou 

Como essencial na vida do ser humano, para que haja um sentido de 
estar aqui todos os dias, para que se sinta realmente feliz, 
preenchendo o vazio que possa existir, que só se completa numa 
comunhão fiel com Deus, dando razão à existência, de onde viemos 
e para onde vamos. A espiritualidade, então, é essa relação com 
Deus, de entrega, amor, de troca. (Dara, caloura da UFPE) 

“Acho que é algo que quase todos procuram para preencher o vazio 

existencial que é característica da natureza humana.” (Bah, caloura da UFPE) Traz 

uma compreensão similar a de Dara, e esta associa à resiliência e à espiritualidade, 

o divino que também é apontado como fator relevante nesta relação. Como vemos 

na citação de Menegatti-Chequini (2007, P. 107): 

[...] defende a fé como um dos pilares da resiliência que é, para ele, 
um processo de adaptação contínua, no qual o indivíduo dispõe de 
um conjunto de forças psicológicas e biológicas para se reorganizar e 
superar, com sucesso, as mudanças estressantes que se dão em 
diferentes fases da vida.  Acredita que a fé é o componente vital da 
resiliência. (FLACH apud MENEGATTI-CHEQUINI, 2007, p. 107) 

Aponta outro estudo que 

[...] as pessoas que veem a religião como uma parte vital da sua vida 
vão usá-la no seu processo de coping porque o ambiente e o 
contexto do evento estressante influencia as percepções e as 
atribuições das pessoas. Alegam ainda que situações percebidas 
como inexplicáveis ou incontroláveis são mais propensas a provocar 
uma estratégia de coping religioso. (TARANU, 2011, p. 13) 

Seja por questões de religião, religiosidade, espiritualidade, o enfrentamento 

às adversidades por muitas vezes é fortalecido por essas experiências. Laura, 



163 
 

caloura da UFPE diz que compreende a espiritualidade “como uma necessidade 

humana diante do sentimento de desamparo no qual a humanidade sempre se 

deparou.” Ou, como o sentido da vida, “[...] mas dá sentido para nossa vida e a 

segurança de que há um Deus que me ama e cuida de mim. (Gija, caloura da UFPE) 

Fazendo novamente referência ao divino para essa significação. “Pra mim – diz 

Silvana, caloura da UFPE, é algo da esfera mística, que as pessoas tomam como 

verdade absoluta e se utilizam dela como suporte e apoio para suas vidas.” “A 

espiritualidade é algo que um sentido à vida, seja dentro de uma fé específica ou 

crer em algo que lhe motive.” (Malre, calouro da FAFIRE) 

A espiritualidade é uma instância que faz parte da nossa vida; seja 
pela presença ou pela ausência de fé. Ao meu ver, a fé a esperança 
em Deus ou em algum ser que transcende o mundo físico é 
fundamental para vivermos essa realidade, que muitas vezes é vazia, 
angustiante e frustrante. A espiritualidade nos ampara diante de nós 
mesmos e de nossos problemas frente ao mundo. (Carina, formanda 
da FAFIRE) 

Usando a ligação com o divino, mas alertando para a não alienação por 

conta dessa ligação. Nos termos da entrevistando Fabrícia, caloura da FAFIRE, 

“acreditar em Deus, mas não esperar tudo em Deus e fazer algo por si.” Fabrícia diz 

que a espiritualidade “é o que todos têm no sentido de ter fé em algo/alguém. Porém 

é algo que tem que ser separado da vida real (realidade) pois existem muitas 

pessoas que vivem alienadas esperando sempre em Deus, ou seja, vivem apenas 

em função disso.” Na entrevista, ela aprofunda e sinaliza que “[...] normalmente eu 

uso como pessoa, eu, Fabrícia, uso a minha espiritualidade pra ter esperança em 

alguma coisa... [...] e essa esperança sendo buscada é... de acordo com as minhas 

atitudes.” O que também nos desloca para a categoria atitude de Wilber, que sugere 

ser uma forma de como as pessoas interpretam a espiritualidade. 

Para mim, espiritualidade não está precisamente ou 
necessariamente ligada à crença em Deus, mas sim você ser 
espiritualizado e ter uma paz, uma positividade em relação a vida e 
aos seus conflitos, buscar sempre um equilíbrio, ser resiliente. Mas 
se esta espiritualidade se liga com uma fé em Deus, ou seja lá (qual 
for) a sua crença, o norte para o seu equilíbrio vai ter maior 
consistência. (Aline, caloura da UFPE) 

E ainda “é um assunto pouco tratado, pelo menos para mim, que acho de 

grande importância pois acredito que ter espiritualidade não nos deixa caminhar 

sozinho. Espiritualidade é algo que nos dá sentido para a vida, um caminho, ter algo 

em que ter fé.” (Viúva Negra, caloura da FAFIRE) A ideia de sustentação também é 
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atribuída a espiritualidade, como disse Viúva Negra e também Joana, caloura da 

FAFIRE, “compreendo como um base para o ser humano, porque nos momentos de 

dificuldade é onde muitos refletem e conseguem mudar sua vida.”  

Um estudo sobre envelhecimento, espiritualidade e resiliência, baseado nas 

histórias de vida dos idosos que participaram da pesquisa, aponta que 

A espiritualidade se revelou um forte indicador de resiliência na 
superação das adversidades, como capacidade de encontra 
significado na vida a partir da fé. Está estreitamente conectada com a 
dimensão de transcendência do ser humano e, ao mesmo tempo, 
abarca a fé desde a perspectiva religiosa ligada ou não a uma 
instituição. É também a humildade ou “a coragem de aceitar a 
verdade sobre si mesmo” (GRÜN, 2004), de descobrir a riqueza de 
dentro de si mesmo, nos outros e no ambiente. (SILVA, 2006, p. 93) 

Para que haja resiliência e espiritualidade associadas em nossas vidas, diz 

Ineide, caloura da FAFIRE,  

A Espiritualidade é algo que devemos buscar em nossa vida, pois ela 
é como uma bússola que nos direciona. No mundo em que vivemos 
onde as pessoas estão alienadas, sem rumo à procura de buscar 
Deus torna-se uma coisa ultrapassada. Buscar Deus deve ser algo 
essencial em nossa vida. No momento em que as pessoas são 
imediatistas querendo as coisas rapidamente, assim espera também 
Deus. Algo rápido e mais fácil de acreditar em outras coisas do que 
em Deus.  

Como também apontou Silva (2006) em seu estudo, citado anteriormente, 

argumentando que  

Uma variedade de sinais se revelou como fatores individuais e 
externos de resiliência neste estudo. Os sujeitos estudados criaram 
ambientes, nos quais as resiliência poderia desabrochar e florescer. 
Foram estas as marcas internas da resiliência identificadas pelo 
investigador: humor, auto-estima, propósito de vida, iniciativa, auto-
conceito, aceitação, autonomia, otimismo. E com fatores de apoio 
externos (e internos) forma identificados: espiritualidade/fé, 
apoio/suporte familiar e social. (SILVA, 2006, p. 91)  

Reafirmando essa correlação (positiva, em termos estatísticos) entre estes 

dois construtos.  

Os fenômenos religiosos e espirituais têm recebido atenção como 
sendo um recurso amortecedor perante as tensões e os estresses. A 
fundamentação subjacente é que pela razão lógica e teórica, as 
atribuições a um propósito de Deus podem ajudar os indivíduos a dar 
sentido a eventos estressantes e podem facilitar a sua adaptação a 
circunstâncias estressantes. Assim, os que atribuem as 
circunstâncias estressantes a um propósito de Deus (Força 
Suprema, Espírito Santo, etc.) sentem-se menos desconfortáveis. 
(TARANU, 2011, p.14) 
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Ou como disse Duda, caloura da FAFIRE, “compreendo como o sentido, 

explicação e orientação para minha existência e evolução como ser vivo.” Por vezes, 

ainda, ela é vista não como sinônimo de resiliência e necessária bússola para as 

situações cotidianas, mas também como consequência das experiências que 

tivemos: 

Minha compreensão de espiritualidade, é algo muito mais 
relacionado com resultados de nossa vida, onde costumamos atribuir 
a uma questão divina, o controle sobre nossas escolhas e os 
resultados subsequentes, buscando nos ausentar das 
responsabilidades que são acarretadas a nós mesmos. Entre outros 
conceitos que constantemente se busca, como o fato de nunca 
morrer, mas sempre ter uma outra chance. Porém para mim, é algo 
que envolve a nossa resiliência, nosso autocontrole, aceitação, amor 
próprio e realizações. (Atlas, calouro - FAFIRE) 

Correlacionando ao bem-estar, Rosa, caloura da FAFIRE, diz que 

Entendo a espiritualidade como um fator fundamental para a 
satisfação, sentido de vida, e saúde emocional. Quando entendemos 
quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos 
fazendo aqui, qual a nossa missão, a vida ganha uma sentido nobre 
e singular.  

No mesmo sentido, Lara, caloura da FAFIRE: “acredito que a espiritualidade 

é um processo de comunhão e bem-estar do indivíduo, é um estado de crença. É 

uma busca de significado da vida e sentido ou rumo da mesma.” “Como um apoio 

para a alma, em meio a tantos conflitos carnais.” (Iara, caloura da FAFIRE). 

Para mim, espiritualidade tem a ver com a forma como 
compreendemos nossa existência e o sentido da vida. A 
espiritualidade nos ajuda a responder questões sobre de onde 
viemos, para onde vamos e qual o sentido da vida. A espiritualidade 
pode ou não estar ligada à figura de um Deus. (Ana, formanda - 
UFPE) 

 É preciso lembrar que há um comprometimento ético no exercício da 

resiliência enquanto espiritualidade. Comprometimento consigo e com as outras 

pessoas. 

Totalmente permeado pela ética, é um processo no qual a 
consciência do outro é fundamental para que ocorra, no qual as 
transformações resultam no bem-estar, não somente em nível 
individual, mas coletivo. Trata-se de um fenômeno que transcende o 
ego, na medida em que tem, além de suas bases e raízes, o objetivo 
final nas inter-relações humanas, sempre implicando, ainda que 
indiretamente, a participação de toda a sociedade.  (MENEGATTI-
CHEQUINI, 2007, p. 94 e 95) 
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 “A espiritualidade para mim refina a minha essência e existência.” (Eliete 

Gomes, formanda da FAFIRE). Na fala da formanda da UFPE, Laís, foi assim 

descrita, corroborando com o trecho acima citado: 

Espiritualidade, para mim, é tudo que transcende a vida humana. É o 
que vai além da correria do dia a dia. Espiritualidade tem a ver com o 
motivo pelo qual você faz as coisas que faz. Eu atendo na clínica, eu 
estou me formando em psicologia. atender, escutar e ajudar alguém 
me faz perceber que, num nível micro, estou ajudando a melhorar o 
nível macro (a família do meu cliente, a comunidade onde o meu 
cliente mora, etc.). Espiritualidade é você encontrar objetivos 
subjetivos nas coisas que você faz. (Laís, formanda - UFPE) 

 Dar sentido e satisfação à vida através das experiências que se possa ter, 

sendo elas as mais felizes ou não. Consciência da diversidade de fatos que a vida 

por si só pode proporcionar e a relação com todas elas estará permeada por essa 

espiritualidade, aqui interpretada como resiliência, ou fato de resiliência. Para 

agregar valores e compreender além das situações num sentido estrito. Disse-nos 

Brivaldo José, formando da UFPE, que é “uma forma de seguir em frente 

independente de tudo. Para além de teorias. Algo que existe e que ela dá suporte, 

seja como e que forma for.”  

Outros investigadores tentaram dar explicação a esse fenómeno, 
dizendo que, quando o sistema nervoso esta a tentar resolver a 
injustiça percebida através da ativação simpática (durante e depois 
do processo de perdão), a meditação, a procura e o encontro do 
significado, são estratégias que resultam melhor ao nível fisiológico e 
psicológico, pois facilitam uma quebra na frequência cardíaca, uma 
respiração mais relaxante, níveis mais baixos de ansiedade, de 
depressão, menos hostilidade e raiva e aumento de autoestima (Van 
Dyke & Elias, 2007). (TARANU, 2011, p. 13) 

Em entrevista, Lara, caloura da UFPE, disse que 

Porque eu penso que espiritualidade, nessa questão de vivência, 
seria mais ao longo, o que você passa no decorrer da vida, como 
você lida com as coisas... [..]E acho que depende de, do modo de 
como você sente espiritualizado. Acho que é mais uma coisa assim, 
eu imagino isso, é como eu tento viver... [...]Isso, junta um pouco 
com suas experiências de vida, porque você a partir do momento que 
vive certos tipos de experiências, você sabe como você lida com 
elas, com certas coisas na sua vida. [...]Então você tem uma noção 
de como você vai lidar com certas situações, eu acho que isso 
depende do seu estado de espírito, né, como você se sente em 
relação àquilo. 

E retoma a questão ética que a relação espiritualidade e resiliência articulam 

entre si. André, outro estudante dos períodos iniciais da UFPE, diz que “é uma 

maneira buscar o conforto perante a todos os problemas que a gente encontra na, 
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no, no dia-a-dia durante a vida.” Os estudos e perspectivas são diversas sobre esta 

relação. 

Atualmente os estudos sobre resiliência englobam várias áreas, 
como a espiritualidade (Jaramillo- Vélez, Ospina-Muñoz, Cabarcas-
Iglesias & Humphereys, 2005), transtorno do déficit de atenção/ 
hiperatividade (Regalla, Guilherme & Serra-Pinheiro, 2007), 
trabalhadores de chão de fábrica de indústrias montadoras de 
veículos e autopeças (Cimbalista, 2006) e professores (Howard & 
Johnson, 2004). (ANGST, 2009, p. 254) 

Um estudo sobre espiritualidade como fator de resiliência em pacientes 

oncológicos aponta que “os resultados encontrados mostram que existe uma 

correlação significativa entre as duas escalas (Escala de Bem-Estar Espiritual e 

Escala de Resiliência) usadas nesta pesquisa, ou seja, existe relação entre 

resiliência e o bem-estar espiritual nos indivíduos analisados. (MENEGATTI-

CHEQUINI, 2009, p. 112). E ainda, segundo Brasil (2015) os pesquisadores da 

resiliência apontam qualidades que atuam como fatores de proteção, eles podem ser 

individuais e sociais e a espiritualidade é tratada como um desses fatores 

individuais. Desta forma, há notável relação entre esses construtos, ainda em 

aprofundamento teórico, mas comprovada relação prática e vivencial nas 

experiências empíricas e/ou científicas. 

 

6.3.5 ESPIRITUALIDADE ENQUANTO VIDA 

 

 Esta categoria desponta significando a espiritualidade como a própria vida. 

Aqui a experiência espiritual é traduzida por todas as vivências experimentadas pela 

condição humana. Não só os/as participantes da pesquisa assim o dizem, mas 

também teóricos que problematizam as questões da espiritualidade. Compreendem, 

em linhas muito gerais e cada um em suas singularidades que “[...] não há vida 

espiritual, portanto, sem o cuidado de e sobre si.” (POLICARPO Jr., 2010, p. 87) 

Espiritualidade, para mim, é tudo que transcende a vida humana. É o 
que vai além da correria do dia a dia. Espiritualidade tem a ver com o 
motivo pelo qual você faz as coisas que faz. Eu atendo na clínica, eu 
estou me formando em psicologia. Atender, escutar e ajudar alguém 
me faz perceber que, num nível micro, estou ajudando a melhorar o 
nível macro (a família do meu cliente, a comunidade onde o meu 
cliente mora, etc.). Espiritualidade é você encontrar objetivos 
subjetivos nas coisas que você faz. (Laís, formanda da UFPE) 
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 Para Laís, cada escolha se experimente na vida, cada sentido em existir e 

aquilo fazer é espiritualidade. Que ela também associa as atitudes a forma de 

expressar esta espiritualidade. Sueli, também formanda da UFPE, compreende a 

espiritualidade como “algo extremamente subjetivo, decorrente das crenças, 

vivências e significados que cada pessoa constrói ao longo da vida.” (Sueli, 

formanda da UFPE). Para ela, a espiritualidade parece ser construída 

cotidianamente. 

 Similar a esse argumento, Mayza, formanda da UFPE, diz que  

Compreendo como algo que existe de real na vida, porque o que é 
visível aos olhos materiais é passageiro e as vezes ilusório. A 
espiritualidade é a existência real e eterna. Inclusive, compreendo 
espiritualidade como existência essencial de seres de todo grau de 
evolução, não compartilho do engano de pensar somente na luz, na 
alta evolução, etc. espiritualidade é vida e diversos níveis (Mayza, 
formanda da UFPE) 

Como também diz, Léon Denis, formando da FAFIRE, espiritualidade é “vida 

real; não temos, apenas somos; espiritualidade é transpor o fato de ter e alcançar a 

condição de ser.” “Nossa origem, nossa essência, “nós”. (Raí, formando da FAFIRE). 

“Espiritualidade é a essência da vida, tudo o que fomos e o que seremos tem uma 

força maior que não podemos vê-la, contudo a sentimos. Por ora, se estamos aqui, 

nesse exato momento, há uma missão para ser cumprida em prol da nossa evolução 

espiritual.” (Antônia, formanda da FAFIRE)  

Somos espiritualidade por mais que queiramos negar tal 
enredamento ou, ainda, que possamos insistir em concepções 
teóricas que a excluem do seio das discussões de sua abrangência. 
Somos seres que trazem a espiritualidade imbricada com a nossa 
condição, como algo é inerente de modo indissolúvel e indivisível. 
(ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 10) 

Ou ainda, 

[...] Na medida em que a espiritualidade se expressa em uma forma 
de viver por meio da qual a pessoa se compromete internamente a 
existir de um modo unificado consigo mesma, em benefício de si e do 
mundo, justamente por ter experimentado no processo de 
reconciliação consigo a bondade primordial que constitui sua própria 
natureza, então as chamadas dimensões físicas, sensoriais, 
emocionais e mentais seriam exatamente o modo de expressão 
articulada da própria espiritualidade, não havendo necessidade, 
nesse sentido, de se pensar a existência de uma outra dimensão 
espiritual em separado. [...] (POLICARPO Jr., 2010, p. 245 e 246) 
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Neste trecho, o autor problematiza duas questões da teoria das dimensões 

proposta por Rörh, sugerindo que a dimensão espiritual não estaria separada da 

dimensão material através dos argumentos que o próprio Röhr utiliza. Haja vista, 

Röhr (2010, p. 318) assinalar que “a realidade última, para mim, é a dimensão 

espiritual que está além de qualquer conceituação e divisão em sujeito e objeto. 

Essa crença justifica falar em imanência e transcendência, identificando a 

espiritualidade com a transcendência.” Delineando o que chama de transcendente, 

mas também apontando a dimensão espiritual como realidade última. Embora não 

seja nosso objetivo a discussão da proposta teórica “röhrniana”, achamos pertinente 

o recorte para a ilustração das falas dos/as participantes. 

Em paralelo e talvez num anúncio da interface espiritualidade e formação 

humana, Lóri, formanda da FAFIRE, esclarece que compreende a espiritualidade 

[...] como uma manifestação tipicamente humana. Vejo religiões e 
crenças numa dimensão meramente de apoio, suporte para a vida do 
indivíduo, ou seja, como algo que tem a “função de suprir as 
carências psicológicas”. A espiritualidade enquanto um conjunto de 
ideias e valores serve também como instrumento de formação 
ideológica e do sujeito, no geral, e também como mecanismo de 
organização social, uma vez que as pessoas são subordinadas às 
normas de sua religião. Ao mesmo tempo que, acho incrível a força 
da espiritualidade como algo que ratifica o “potencial de 
transcendência” do ser humano, sempre tratando de algo além do 
plano biológico. Além disso, é importante que todos tenhamos algo 
em que acreditar e dedicar nossas vidas; termos um conforto 
psicológico de que além de tudo o que se vê existe algo que atribui 
ao sujeito uma grande importância.  

Remontando pensamentos espiritualistas, esses/a participantes qualificam 

espiritualidade como a vida real. Como sugere Silva (2015) ao tratar da 

espiritualidade dentro da abordagem transpessoal: 

Com base nos argumentos precedentes, a conclusão analítica que 
chegamos aponta que a espiritualidade não tem relação com o que 
se faz para ganhar a vida, mas como fazemos para vivê-la 
intensamente. Relaciona-se com o que fazemos para tornar a vida 
plena não de títulos, mas de sentido; com o que fazemos para 
cultivar não nossos papéis, mas a capacidade de criar vínculos 
afetivos. Em síntese, por ser uma experiência transpessoal, tem 
relação direta com a natureza da subjetividade. Nesse caso, a 
espiritualidade emerge como aquilo que caracteriza o ser mesmo do 
sujeito. Assim, nosso si mesmo, antes de qualquer coisa, é espiritual 
e não um eu de um tipo particular. (SILVA, 2015, p. 103) 
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De outra forma, ela é aproximada significativamente da vida através da 

relação que estabelece com processos que os/as participantes chamaram de vitais. 

“Espiritualidade é a relação entre os seres com as pulsões de vida. Um relação de 

subjetividade e de integração, tal qual como uma constituição quântica de UPs e 

downs, como moléculas de vida.” (Matheus, formando da FAFIRE) “Para mim, 

espiritualidade vem de dentro e não de fora, ou seja, a espiritualidade que as 

pessoas buscam em algum Deus, eu, particularmente procuro em mim e em minha 

natureza.” (Iana, caloura da FAFIRE). Ou ainda, “penso espiritualidade como a 

ligação do sujeito com suas forças vitais.”, como disse Dalila, formanda da UFPE. 

Neste sentido, o importante a sempre considerar 

[...] é que a vida espiritual é um processo de abertura pessoal à 
beleza e aos horrores do mundo, a seus aspectos agradáveis e a 
suas dores. A espiritualidade é um caminhar ao longo do qual 
aprendemos que o mundo, incluindo nós mesmos, é o nosso jardim; 
nele se encontram todos os elementos que pedem o nosso cuidado e 
atenção. (POLICARPO Jr., 2010, p. 372) 

Dentro deste contexto da categoria vida encontramos ainda a espiritualidade 

enquanto algo inerente à experiência humano, dando a ideia de submersão, 

envolvimento contínuo da espiritualidade no fenômeno humano. “[...] acredito que é 

algo inevitável na vida dos humanos, meio complicado para alguns por não ser algo 

concreto, mas que acaba por influenciar a sociedade de forma geral [...].” (Áquila, 

calouro da UFPE). “Espiritualidade é tudo que sentimos, tudo o que nos cerca; é a 

nossa forma utópica de analisar o mundo com corpo e alma na religião.” (Aldo, 

calouro da FAFIRE). “Algo presente em todos os indivíduos, que são de maneiras 

diferentes cultivados de acordo com o material cultural.” (Tatiana, formanda da 

UFPE). “Como uma relação de contato com as forças do universo: uma relação de 

harmonia com as energias do cosmos.” (Flora de Oliveira, formanda da FAFIRE). 

Estudando a espiritualidade na perspectiva transpessoal, Silva (2015, p. 

103) diz que  

[...] é de fundamental importância entender que há diferentes modos 
de fazer a experiência de eu, segundo a essa literatura. Mais 
importante ainda, é percebermos que essa multiplicidade de dizer 
“eu” só é possível devido a natureza de nosso si mesmo: aberto, 
amplo, abrangente, criativo, espiritual. 

 Acrescentando, em seguida, que 
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[...] é indispensável a compreensão de que a espiritualidade é 
componente essencial da natureza humana. De tal forma que não se 
pode não falar sobre subjetividade quando se pretende discutir os 
sentidos da espiritualidade. Pois, o espiritual, afirma Maslow (1991), 
é uma característica definidora da natureza humana, elemento tão 
central que sem o qual a subjetividade não se torna plena, inteira, 
integral, transpessoal. (SILVA, 2015, p. 105) 

 A experiência da vida enquanto a própria espiritualidade pode prescindir de 

recursos dos quais podemos nos utilizar, mas eles nunca serão a própria 

espiritualidade. Alerta-nos, Policarpo Jr. (2010, p. 372) que 

[...] Há de se ter em mente, de forma muito clara, que nenhum, 
absolutamente nenhum instrumento, técnica, conhecimento, 
linguagem, teoria, tradição ou caminho é espiritual em si ou por si 
mesmo. [...] Assim, resumindo, meditação e terapia podem ambas 
ser formas e momentos legítimos de exercício da vida espiritual ou 
podem ser o seu contrário; tudo dependerá do propósito, das 
circunstâncias, daquilo que está sendo objeto de esclarecimento e 
dos objetivos que são antevistos como alvo das habilidades que 
venham a ser cultivadas com a ajuda de tais processos ou 
instrumentos.  

 Por conclusão deste trecho, acreditamos, juntamente com Policarpo Jr. (2010, 

p. 243) que diz 

 [...] Estou, por exemplo, de pleno acordo com o argumento de que, 
em relação a espiritualidade, o ser humano não pode ser 
desenvolver se não nutrir ou buscar alcançar um nível mínimo de 
coerência pessoal entre o que pensa, sente, fala e age. 

Para a expressão da espiritualidade como vida é necessário esforço e 

dedicação em estar em consonância entre o que se acredita e pensa e o que se fala 

e faz. Faz-se condição declarada a semelhança entre os processos teóricos e 

práticos experimentados por todos e todas nós que decidirmos por estes caminhos.  

 

6.3.6 ESPIRITUALIDADE ENQUANTO RELAÇÕES CONSIGO E COM SUAS 

CRENÇAS 

 

 Essa foi a mais significativa categoria, em termos quantitativos, descrita pelas 

respostas que tivemos, seja nos questionários, em sua primeira pergunta, ou nas 

entrevistas que pudemos realizar. Cento e doze pessoas, mais da metade dos/das 

participantes, descrevem espiritualidade como a relação, comunhão, ligação, crença 

no divino (Deus, Deuses) ou consigo mesmos/as e com os/as outros/as. Daí 
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massivamente as respostas estarem aqui concentradas, algumas com 

aproximações, outras fazendo referências as demais categorias, mas 

substancialmente caracterizadas pelo caráter de religiões e relações consigo e com 

suas crenças. Por isso, aparece como a última a ser apresentada, pois retoma e 

tangencia questões das demais categorias já tratadas. 

O título desta subseção refere-se às relações existentes consigo e com as 

crenças que se tenha, correlacionamos com as significações de transcendência e 

imanência, descritos por Röhr (2010, 2011) podem ter entre si e com quem as 

experimenta. Em termos de definição, 

Imanência vem da palavra latina “immanere”, que pode ser traduzida 
como “permanecer com ou em alguma coisa”. No seu uso filosófico 
mais comum trata-se de uma denominação para a permanência num 
âmbito dado e limitado. Transcendência vem de “transcendentia”, 
palavra latina, que o dicionário Aurélio traduz como “escalada (de um 
muro). Significa, portanto, deixar o âmbito dado, ultrapassá-lo, ir além 
dele, chegar a outro patamar de realidade. O que é imanente ou 
transcendente depende fundamentalmente da definição do âmbito 
dado e limitado que consideramos imanência e que indiretamente já 
indica o que se encontra fora dele. (RÖHR, 2010, p. 315)  

Concordando com a ideia de Röhr e descrevendo os limites de imanência 

como sendo idiossincrático e definido por cada um/a dos/das participantes, a 

espiritualidade neste trecho da argumentação é interpretada como a relação que se 

estabelece com o que se denomina como esse âmbito dado ou o que o ultrapassa.    

Espiritualidade é uma parte importante do ser humano, é um aspecto 
ligado à existência e não está necessariamente vinculado à religião. 
[...]Penso que falar de espiritualidade é falar do transcendente, de 
questões do próprio inconsciente coletivo. (Maria Souza, formanda 
da UFPE, grifo da estudante) 

 Outro formando da UFPE pensa que a espiritualidade    

[...] seja a relação do indivíduo com um ser transcendental, no meu 
caso, com Deus. E esta relação tem como consequência uma boa 
relação consigo mesmo, com o outro e as demais coisas que nos 
cercam, a saber, o ambiente, os animais, e outros. Também penso 
que a espiritualidade precisa refletir necessariamente no meu modo 
de ser comigo mesma e no mundo, é preciso refletir nos 
comportamentos, na maneira de conduzir as coisas. (R.M.S., 
formanda da UFPE) 

 Nesta perspectiva, ele ainda correlaciona com o desenvolvimento de si e a 

necessária prática daquilo em que se crê, prática de vida integral (WILBER, 2000a; 

2006). 
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Para mim, a espiritualidade é uma ligação pessoal e única com algo 
maior, nem sempre conhecido ou definido. Podendo ser um Deus, 
orixás, vários deuses, espíritos desencarnados, qualquer ligação 
desde que faça bem à pessoa e às pessoas a seu redor. (Sônia, 
formanda da FAFIRE) 

“A espiritualidade pode ser compreendida talvez, como um crer na vida e na 

sua força e em forças divinas.” (Raul Seixas, calouro da UFPE) “A espiritualidade 

seria uma relação extremamente pessoal entre uma pessoa e suas crenças. (Paula, 

caloura da UFPE) “Espiritualidade reflete-se como sendo o estado encontrado pelo 

indivíduo em se encontrar em comunhão com aquilo ao qual ele julga ser uma 

entidade superior ou até mesmo um estado de paz de espírito consigo mesmo.” 

(Sophia Santos, caloura da UFPE) “Compreendo espiritualidade como a relação do 

homem com um ser considerado superior que tem relação com a sua existência.” 

(Jana, caloura da UFPE). Espiritualidade, desta forma, é a relação que se 

estabelece consigo e com os/as outros/as através de suas crenças e relações com 

as mesmas.  

Numa outra perspectiva, mas ainda sobre imanência e transcência 

correlacionadas com as relações com as crenças e consigo mesmo/a, Wilber 

(2000a; 2006) diz que a imanência e a transcendência estão no estágio de 

desenvolvimento em que nos encontramos. A imanência e a transcendência existem 

paralelamente e são experimentadas também em paralelo que não apenas 

encontram-se no infinito, elas deslocam o infinito para a experiência. Já que o 

potencial de cada um/a é infinito em cada instante (diz-nos as ciências mais “duras” 

que o próprio instante é infinito, por que a experiência não o seria também?). A 

experiência humana trata de delinear o que de imanente e transcendente age e 

reage em nós em cada situação que experimentamos. De forma semelhante, 

Ângela, caloura da UFPE, diz que 

Espiritualidade é um conceito bem abstrato e muito relativo. 
Considero que o espiritual é algo transcendente, não é concreto e, 
assim, pessoal e que deve ser “sentido”. A espiritualidade seria uma 
comunhão com um nível superior, com um ser superior a quem 
respeita-se e ama e com o qual se pode contar juntos às 
adversidades da vida. 

Júlia Andrade, estudante dos períodos iniciais da graduação na UFPE, 

responde no questionário da seguinte maneira, após declara entre parênteses que a 

pergunta é complexa: 
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(Pergunta complexa) A espiritualidade é, para mim, em fator decisivo 
em minha vida e eu a compreendo como um contato com o divino, 
que traz paz interna e entendimento do mundo a sua volta. A 
espiritualidade é exercida, principalmente em ações, mas há um lado 
reflexivo muito grande o qual é necessário uma experiência pessoal 
que é singular de pessoa a pessoa.  

Sugerindo a ideia de atitude como forma de expressão da espiritualidade 

como ressalta Wilber (2000), retomamos a discussão sobre categoria atitude que ele 

apresenta: 

Esta é, provavelmente, a definição mais popular e comum. Não 
obstante, isso tem se comprovado muito difícil de definir ou mesmo 
de se enunciar de uma maneira coerente. Não podemos 
simplesmente dizer que a atitude necessária é o amor, pois o amor, 
de acordo com a maior parte das pesquisas, tende (assim como 
acontece com outros sentimentos de afeto) a se desdobrar do modo 
egocêntrico para o sociocêntrico e daí para o mundicêntrico; e, 
portanto, essa atitude não está completamente presente em todos os 
níveis; mas se desenvolve a si mesma. (Será que realmente 
queremos chamar o amor egocêntrico de “espiritual”?). “Sinceridade” 
poderia funcionar, mas, novamente, a pergunta é: “A sinceridade é 
uma capacidade que já se apresenta plenamente formada, ou que se 
desenvolve aos poucos?” E até que ponto um indivíduo pré-
convencional pode ser “sincero” se ele não consegue sequer se 
colocar no lugar do outro? A palavra “integração” – o grau em que 
quaisquer linhas que estiverem presentes são integradas – é 
adequada, mas no meu sistema esse é apenas um outro nome para 
aquilo que o eu faz, e desse modo não é algo especificamente 
“espiritual”. De qualquer maneira, acredito que essa seja uma 
definição legítima, mas que até agora são escassos os exemplos 
coerentes dessa definição. (WILBER, 2000, p. 151 e 152) 

 É possível categorizar como atitude a espiritualidade, ou uma forma dela, mas 

é preciso estar ciente de que tipo de atitude estar-se tratando, se um movimento 

mundicêntrico efetivamente, como diz Wilber, ou como um movimento egocêntrico 

embora disfarçado de para além dos serviços do ego. 

Associar a espiritualidade com o que transcende é um consenso que Silva 

destaca quando estuda como a espiritualidade é tratada na perspectiva transpessoal 

e quais contribuições existem para repensar o sujeito da educação:  

Aprofundando um pouco mais o sentido do termo, pudemos perceber 
que, para além das divergências existentes no uso que se faz da 
espiritualidade, existe um ponto de convergência que perpassa os 
diferentes acontecimentos. Não foi difícil notar que, os diferentes e 
mais citados pesquisadores, tratam o fenômeno espiritual como um 
acontecimento transpessoal por excelência. (SILVA, 2015, p. 102)  

 Tratar a espiritualidade diz respeito a compreender que há um para além da 

experiência vivida que é significada pelo sujeito que a vive e que de alguma forma o 



175 
 

sensibiliza, ou até modifica. Aproximando esta interpretação da que traduz 

espiritualidade como desenvolvimento de si. Ainda neste interim, mas com 

conotação não tão semelhante, a espiritualidade é traduzida como um lugar extra 

físico, extra corpóreo, ao qual poríamos ter acesso.  

A espiritualidade é uma instância do universo onde habitam outros 
seres de nível energético diferenciado e outra roupagem material. 
Mantém estreita relação com o mundo terreno/material com mútua 
influência entre essas duas esferas. Tomamos a espiritualidade 
como recurso que auxilia nossa trajetória na terra. (João, calouro da 
UFPE) 

Ou “algo interior que vai muito além do que é palpável. É o que o homem 

pode ter para algo que transcende a sua própria existência. (Tâmara, caloura da 

UFPE) “Algo que transcende o físico, o material e o humano.” (Linda Cunha, caloura 

da UFPE) “Diz respeito a tudo o que não diz respeito à matéria.” (Pedro Cavalcanti, 

calouro da UFPE). “É tudo aquilo que vai além do que chamamos de “matéria”. Todo 

aquele que crê na existência de algo que rege a vida além do biológico pode ser 

considerado um espiritualista.” (Paula, caloura da FAFIRE) Ou ainda, “tudo o que 

não é material e é dotado de energia, magnetismo, essência. É o sentimento, a 

moral, o não corpóreo.” (Alê, caloura da FAFIRE) Diz ainda Laura, caloura da 

FAFIRE, que “é algo que transcende ao corpo.” 

Pelo meu ver, espiritualidade é algo que “foge” um pouco do padrão 
do que dizemos que é realmente a matéria. Ela tem o objetivo de nos 
transmitir que existe algo maior e além de nós. Serve também para 
nos confortar no momento em que dividimos e compartilhamos nosso 
pensamento com algo maior que nós. (Mendes, calouro da UFPE) 

Ou como acentua Beatriz, caloura da UFPE, “espiritualidade, pra mim, é algo 

que vai além da matéria, como se fosse a relação entre minha alma e o além da vida 

terrena, minhas crenças em “deuses” ou seres superiores.” Essas falas delimitam o 

que seria o âmbito que Röhr referiu-se, neste caso, trata-se do limite instaurado pelo 

que é dito material. Para esse pequeno grupo de estudantes a espiritualidade se 

encontra no além da matéria, além do que é de ordem física. 

Há um contraponto nesta questão. Wilber, organizando seus achados teórico-

práticos de forma um tanto diferente de Röhr, ele defende que a matéria não está 

separa do espírito, ou da dimensão espiritual. A matéria, para Wilber, está também 

na espiritualidade e faz parte dela. A proposta da Grande Cadeia do Ser, onde 



176 
 

somos e estamos parte e todo de tudo o que existe ou possa vir a existir, na releitura 

da versão tradicional feita por Wilber, considera que 

No mundo manifesto, o que chamamos “matéria” não é o degrau 
mais baixo do espectro da existência, mas a forma exterior de cada 
degrau no grande espectro. A matéria não é inferior, com consciência 
superior, mas matéria e consciência são exterior e o interior de toda 
ocasião. (WILBER, 2006, p. 277)  

 Essa é uma das soluções para os três problemas que Wilber identifica na 

teoria tradicional da Grande Cadeia do Ser, ela bora ainda mais duas, mas como 

não nos interessa discutir esta teoria nem suas aproximações e distanciamentos da 

proposta teórica de Röhr iremos apenas apontamos o que ele diz da relação entre o 

ainda dito binômio espírito e matéria. Voltando as respostas dos/as estudantes, 

temos ainda que espiritualidade  

É uma relação com o para além. Para além da matéria, do corpo, da 
mente, dos significados cognitivos, das experiências ou leis do 
mundo. Um para além que nos leva a encontrar um sentido mais 
profundo, despertando uma visão não-dual do mundo e da vida. 
Nesta visão os julgamentos diminuem, o egoísmo também. 
Espiritualidade é TRANSCENDER; descobrir coisas para além do 
que conhecemos ou sabemos. (Bianca, formanda da FAFIRE, 
destaque da estudante) 

 Remontando a relação do espírito e da matéria, que segundo esta fala 

parecem estar organizados do menos transcendente, ou imanente, (matéria) pro 

mais transcendente (espírito). “Tudo o que está além de nós, do que vemos. Algo 

que transcende a vida e que rodeia a quase todos”, diz Yan, calouro da FAFIRE. 

Como também diz Ronaldo, calouro da FAFIRE, “compreendo como algo 

transcendental que liga o humano à divindade. É o ato de desenvolver um certo 

estado de mística que transpassa o sentido existencial no modo terreno de existir.” 

“Espiritualidade para mim trata-se do interesse em conhecer e estudar, bem como 

praticar algum tipo de comunhão ou relação do ser com o universo ou qualquer 

energia referente à Deus.” (Célia, caloura da FAFIRE) Para Bruna, formanda da 

FAFIRE, quando entrevistada ela aprofunda a sua compreensão de espiritualidade, 

narrando ser esta a relação com um ser maior que é pra ela:  

[...] o uni... é, é Deus na sua amplitude. Com tudo que tem dentro 
deste planeta. Entendeu? É a água, é as plantas, né? O próprio ser 
humano. Pra mim isso tudo faz parte da essência de Deus. [...]  
Assim, pra mim, é, é, também tá dentro de uma, de um olhar que tem 
vida, né? Que tem os elementais, que tem as..., como é?, ... os 
elementos mesmo que são regidos e que nós fazemos parte disso, 
né? Não é só uma natureza, mas nós fazemos parte, nós temos isso 
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dentro da gente, o fogo, a água, o ar. [...] Fazendo parte e nos 
habitando. Mas quando eu falo dessa, desse, ser maior é justamente 
esse Deus, esse contato, que ele está presente em tudo isso. Aí é 
essa coisa do divino. Do algo que é maior que transcende além de 
uma religião. Num tá vinculado a religião, mas a algo que é bem, 
muito maior. [....] (Bruna, formanda da FAFIRE) 

 Integrando o que a relação consigo mesma e com as suas crenças, 

associando a espiritualidade, quando questionada como isso poderia se dar de 

forma prática, ela diz: 

Pra mim de uma forma mais prática é quando... Eu vejo... Como é 
que eu posso falar? ... Quando eu vejo o outro e eu respeito esse 
outro. Quando eu vejo um ser humano, quando eu vejo um animal, 
quando eu vejo... uma planta. Eu respeito todos eles, porque todos 
eles fazem parte, né? Desse, desse universo e, e da mesma forma 
que eu quero esse respeito pra mim eu tenho que dar esse respeito 
pro outro. Pra mim é de uma forma bem palpável isso. [...] É cultuar 
isso, essa coisa da, do respeito, essa coisa do amor, é..., de você ser 
generoso, e entender que todas as fir, todas as formas de vida têm 
algo nos ensinar, entendeu? Tava observando as minhas gatinhas, 
mesmo, e elas brincando, e eu : “Poxa é lindo ver o carinho delas, 
elas ficam no... brincando, fica uma lambendo a outra, poxa, como a 
gente tem a aprender e respeitar isso.” Sabe? Se os próprios bichos 
se respeitam porque que a gente não respeita ai, assim, é olhar isso 
e entender esse momento, sabe? (Bruna, formanda da FAFIRE, 
entrevista) 

 Observamos que considerar uma experiência qualquer como espiritual e 

significativa é singular. Para cada um/a a narrativa de algo que considera espiritual 

ou espiritualidade e, que de alguma forma faz com que a experiência seja 

considerada, é preciso que haja disponibilidade e aceitação plenas neste sentido, 

não é algo simples. Como diz, Flora de Oliveira, formanda da FAFIRE: 

[...] é esse contato com o espiritual, ou com o transcendente, é uma 
coisa muito particular, mas no meu caso, por exemplo, o que seria o 
transcendente pra mim? Seria você entrar em contato real, por 
exemplo, um pôr-do-sol, você entrar realmente em contato, conseguir 
ver aquilo e sentir aquilo e se perceber como você sente aquilo. [...] 
Porque a minha ideia de transcendente, na verdade, ela... porque 
quando a gente fala em transcendente geralmente a gente fala em 
algo que é super-humano ou um ser que está para além do humano, 
no meu caso, eu acredito muito nas coisas que..., que o 
transcendente seria a própria humanidade na sua mundaneidade, 
então, assim, você sentir o frio, você sentir o calor, você ver o pôr-do-
sol, você ouvir uma música, você entrar em contato com uma 
pessoa, então, pra mim, isso seria o transcendente.[...] Acho que a 
espiritualidade seria a vivência desse transcendente...A vivência real 
desse transcendente.  

Ela também desloca a crença no supra-humano para humano, diz que há 

transcendência na imanência. Uma outra tentativa de em nomear espiritualidade, 



178 
 

num esforço hercúleo segundo ela por ser ateia, Suênia, formanda da UFPE, 

acredita que a espiritualidade seja 

[...] Num sei, mas eu acho que é tipo pessoas que têm algum tipo de 
espiritualidade têm algum tipo de crença em algo maior, em algo não 
material, em algo não físico. [...] E é uma coisa abstrata que não só 
abstrata, mas é uma coisa que exerce uma força sobre você que é 
uma força maior do que você. (Suênia, formanda da UFPE, em 
entrevista) 

Há referência a percepção quando Felícia, caloura da FAFIRE, nomeia 

espiritualidade como “a capacidade do homem se perceber enquanto um ser além 

do corpo além do corpo físico (material), compreender sua transcendência e a sua 

participação no todo universal.” Ou como modo de condução de vida, como diz 

Maíra, caloura da FAFIRE, “algo que nos ajuda a transcender o corpo e conduzir a 

vida da melhor forma possível, nos ajudando a trabalhar a mente para ajudarmos a 

ajudar outras pessoas em uma expansão de consciência ou trazendo um sentimento 

de alívio e força para as situações corriqueiras.” Ou como simples distanciamento do 

mundo real quando Suzanna, formanda da UFPE, diz que entende como “a relação 

de cada um com o transcendente, com o que não é acessível diretamente com o 

mundo real.”  

Na integração de si com o que se acredita e paralelamente com o que existe, 

alguns e algumas estudantes disseram que compreendem a espiritualidade como 

“uma integração com a natureza, o universo, com o eu subjetivo e inconsciente; uma 

completa harmonia, ou busca do mesmo, entre corpo/mente/espírito/cosmo...” 

(Júnior, calouro da FAFIRE); “É uma forma de sentir a vida para além do que se 

apenas vê.” (Lourdes, formanda da UFPE) 

Entendo a espiritualidade como encontro com as energias correntes 
no universo. Independente de alguma religião específica. O caminho 
para o mistério cósmico das coisas. Que outras energias envolvem 
minha existência e a de outros e como eu, sabendo dessa 
possibilidade – pode lidar melhor, tanto com os fluxos energéticos 
positivos, quanto os negativos. (Marcílio, formando da UFPE) 

 Ou ainda como disse Luana, formanda da UFPE: 

Espiritualidade, na minha forma de vê-la, compreende a minha 
relação com o universo, com a energia e a vida que emana na 
natureza. Tem a ver também com a congruência da minha 
existência, se estou em sintonia na relação que estabeleço entre 
meu pensamento e minha ação, fato que me deixa conectada com a 
natureza. (Luana, formanda - UFPE) 
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Sobre a compreensão da espiritualidade como integração consigo e com o 

universo, cosmos, Kosmos ou qualquer outra denominação com suas devidas 

definições, Wilber esclarece que: 

Os ingredientes dessas hierarquias são os hólons. Um hólon é um 
todo que é uma parte de outros todos. [...] A realidade não é 
composta nem de todos, nem de partes, mas de todos/partes, ou 
seja, hólons. Em todos os domínios, a realidade é basicamente 
composta de hólons. [...] uma hierarquia em crescimento é, na 
realidade, uma holarquia, pois é composta de hólons. [...] O Kosmos 
é uma série de ninhos, dentro de ninhos e assim indefinidamente, 
expressando um abraço holístico cada vez maior – holarquias de 
hólons por todo lado; é por isso que todos têm sua própria holarquia 
de valores e é por esse motivo que, ao final, todas essas holarquias 
se entrelaçam e se encaixam perfeitamente uma nas outras. 
(WILBER, 2000, p. 50) 

Compreender a vida como um todo na perspectiva integral e integrada é 

deslocar-se de modelos que não mais acompanham a dinamicidade das experiência 

do humano ou não. E ainda acrescentar a essas interpretações a dimensão 

espiritual, a espiritualidade, o espírito é proporcionar à matéria da ciência 

compreensões e incompreensões também mais amplas. 

 

6.3.6.1 ESPIRITUALIDADE ENQUANTO RELIGIÃO, FÉ OU PRECEITOS 

RELIGIOSOS 

 

Dentro da categoria de “Relações consigo e com suas crenças”, algumas 

respostas caracterizaram-se por aproximar a espiritualidade de religiões, da própria 

fé ou dos preceitos religiosos, tomando-as por vezes enquanto sinônimos. Que não 

destacamos ou teorizamos as perspectivas teóricas das religiões que sustentariam 

essas ideias, focamos na proposta do trabalho que é apresentar as perspectivas de 

espiritualidade. Por isso a subdivisão desta seção. 

A espiritualidade, “seria algo que perpassa o material, o palpável. Pode ser 

até outra forma de vida (“um mundo invisível e intocado”) que todos nós 

participamos e que somos influenciados.” (Cristianne, caloura da UFPE) “É a forma 

que um indivíduo encontra de se completar e ter uma expectativa melhor sobre o 

futuro, acreditando que existe alguém que olha e se preocupa conosco, o qual 

geralmente chamamos de Deus.” (Anna, caloura da UFPE) Incluindo a ideia de “não 
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estarmos sós”. “Espiritualidade é tudo aquilo que tem relação com um plano além 

dos homens, com um campo do divino. É algo extremamente pessoal.” (Lohanny 

Vekanandry, caloura da UFPE). “Compreendo como sendo o sentimento de sintonia 

e harmonia com um poder superior, seja ele denominado Deus ou não, que auxilia o 

convívio consigo e com os demais.” (Roberta, caloura da UFPE) “A espiritualidade é 

algo que vai além do entendimento humano. É algo que pressupõe fé. Fé em algo 

maior, fé na vida, fé na mudança, fé em Deus, num propósito de paz.” (Guta, caloura 

da UFPE) Diz ainda Nael, calouro da UFPE, que é “a relação do ser com Deus. A 

relação com o que é construído com base no que se crê. A definição individual de 

Deus que todos tem e a relação com o que fora descrito como Deus.  

Guta acrescenta à ideia de espiritualidade, a fé. Num estudo sobre qualidade 

de vida e saúde, evidenciou-se a religiosidade/espiritualidade em pacientes 

oncológicos, Fornazari e Ferreira (2010, p. 270)  

A presente pesquisa nos fornece indícios que relacionam o 
enfrentamento religioso (religiosidade e espiritualidade) com o 
processo de qualidade de vida de pessoas com câncer, trazendo 
evidências sobre a possibilidade de que a fé possa influenciar positi-
vamente na saúde e qualidade de vida dessas pacientes.  

 A fé parece ser fator fundamental de influência positiva com relação a esses 

pacientes e também em nossa pesquisa quando se trata de considerar a 

espiritualidade na compreensão desses/as estudantes. Ela caracteriza-se como 

suporte, sugerindo algo de resiliência, para a vida. Em existindo fé, há a 

possibilidade de continuar acreditando na vida. Dara, caloura da UFPE, embora não 

use o termo fé para justificar a espiritualidade, assim a classifica:  

Como essencial na vida do ser humano, para que haja um sentido de 
estar aqui todos os dias, para que se sinta realmente feliz, 
preenchendo o vazio que possa existir, que só se completa numa 
comunhão fiel com Deus, dando razão à existência, de onde viemos 
e para onde vamos. A espiritualidade, então, é essa relação com 
Deus, de entrega, amor, de troca.  

 Ou ainda, como nos diz Juan, calouro também da UFPE, “fé em um entidade 

divina ou força positiva que atua e interfere no direcionamento da vida de quem 

nisso crê.” Júlia, caloura da UFPE, diz que espiritualidade “seria acreditar em algo 

superior, ter fé em alguma coisa ou alguém e devido a essa fé, conseguir ficar em 

paz consigo mesmo, procurar ser uma pessoa melhor a cada dia.” Rafael, calouro 
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da UFPE, diz que é uma “forma de manifestação de fé.” “Compreendo como uma 

relação de fé” (Layara, caloura da FAFIRE). 

Ainda sobre a aproximação das espiritualidades com a fé, diz Giovanna, 

caloura da FAFIRE, que a compreende que “[...] é ter fé em algo, é acreditar que 

você nunca está sozinho e que acima de tudo tem alguém que olha e se preocupa 

com você.” Ou como Maria, caloura da FAFIRE, que compreende a espiritualidade 

“a partir da fé que cada pessoa possui. Pois para mim, ela é essencial para o 

conforto e bem estar do espírito das pessoas que creem.” Ou ainda, como fala Luna, 

caloura da FAFIRE, espiritualidade é “relação pessoal com a fé!”. “Espiritualidade 

envolve crenças, fé.”, diz Petra, formanda da FAFIRE. Bárbara, caloura da UFPE, 

usa o termo esperança para se referir a espiritualidade, aproximando-se também de 

fé, ela diz: “uma forma ou o ato de busca de sustento diário, esperança, crença em 

algo ou alguém com “força superior”.” (Bárbara, caloura da UFPE, aspas da 

participante) 

Embora bastante citada, a fé torna-se também mais um construto pouco 

compreendido na ciência ou na vida, em termos conceituais. As pessoas que 

participaram de nossa pesquisa relatam que é algo singular, que cada um/a 

experimentará à maneira que lhe aprouver, mas parece indicar algo da ordem da 

esperança e da crença em alguma instância para significar situações vividas ou não. 

A espiritualidade pode ser a própria fé ou lugar para onde a fé é transportada como 

diz, Lua, caloura da UFPE, “compreendo espiritualidade como crença ou 

religiosidade, é algo em que se acredita e onde se põe sua fé.” A espiritualidade 

pode também ser confirmada pela fé: “[...] é quando o sujeito estabelece uma 

relação sobrenatural com algo. Esta conexão é corroborada pela fé.” (Luiz, calouro 

da UFPE) Embora, a busca de Deus ou figura divina não sejam condições 

essenciais para a espiritualidade. 

A busca da espiritualidade e da transcendência não passa 
necessariamente pela busca de Deus. Ou, se quisermos, alongar 
ainda mais tais conceituações, a busca da crença em Deus. A crença 
em Deus é algo que brota no coração do crente e não é, de maneira 
alguma, indispensável para a nossa elevação enquanto condição 
humana. O que se faz necessário no rol de tais discussões é o 
enquadramento de tais conceituações para que não percamos de 
vista os parâmetros de nossa análise da presença da espiritualidade 
na prática clínica. (ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 22) 
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 Enquanto alguns e algumas desassociam as espiritualidades de religião, 

outros/as a ela condicionam. “Espiritualidade, em minha concepção, é a relação do 

indivíduo com aspectos religiosos, variando de acordo com a crença de cada um.” 

(Analu, caloura da UFPE) “Vou ser sincera, eu associo espiritualidade a Deus, o 

Deus do cristianismo que é Pai, Filho e Espírito Santo, que foi gerado de uma 

mulher, nos deu como mãe, que morreu por nós, nos salvou, esse Jesus que você já 

ouviu falar.” (J. Oliveira, caloura da UFPE) Ou ainda, como diz, Sandra, também 

caloura da UFPE, “é a relação que os indivíduos têm de algum cunho religioso. 

Normalmente cultiva-se uma relação com um ser superior no qual se acredita, nele 

buscam forças e se inspiram para uma vida melhor.” Ou, como nos diz uma caloura 

da FAFIRE: 

Sou de religião cristã/protestante e sempre aprendi que existe um 
Deus que nos ama e cuida de nós. Espiritualidade é saber que sou 
templo e morada do Espírito Santo é andar em comunhão com Ele 
como grandes e bons amigos que se encantam a cada dia que essa 
amizade cresce e se fortalece. (Sofia Lima) 

 Embora defendamos que a religião não é condição para a espiritualidade, ela 

por vezes proporciona o acesso. Mas isso não é regra, ora ela desponta como tal, 

ora ela toma proporções completamente opostas a vivências de espiritualidade, 

chegando a alienação. Como sugere a fala de um formando da FAFIRE, quando 

remonta as discussões sobre espiritualidade na sua graduação: “ouvi e senti muito 

preconceito e discriminação com pessoas que tinham sua espiritualidade, além da 

associação entre espiritualidade e alienação.” 

Alexandra, caloura da UFPE, compreende “como a sua crença e a sua 

relação com os assuntos de Deus ou do que você acredita.” Talita, caloura da 

UFPE, diz que compreende a espiritualidade “como um contato com Deus enquanto 

significado maior que possibilita um encontro comigo mesmo.” Ou com os deuses 

como diz, Luzia, formanda da UFPE, “as relações estabelecidas entre as pessoas e 

seus deuses, sendo assim cada qual poderia ter a sua, e ter o seu entendimento 

sobre.”  

Compreendo espiritualidade como uma ligação a uma força superior, 
falando de forma específica (não falando de forma geral), uma 
ligação com Deus único que me fez com propósitos e que me ama, 
como ama qualquer outra pessoa. Que tem um caminho para 
oferecer e necessita de renúncias. (Hellen, caloura - UFPE) 
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A compreensão como a relação com Deus ou Deuses, também é descrita da 

seguinte maneira: “compreendo como algo que corresponde essencialmente ao que 

diz respeito do que de mais alto o ser humano pode entrar em contato consigo e 

com o mundo.” (Marcos, calouro da UFPE), ou ainda “como uma forma de 

comunhão com Deus.” (Alexandre, calouro da UFPE), ou como fala Tuca, também 

caloura da UFPE, “uma crença em um ser superior e uma busca por um conforto. É 

uma maneira que as pessoas encontraram para “sobreviver” de uma maneira 

melhor.”  

Na mesma linha de raciocínio encontramos Moreira, formando da FAFIRE, 

“de uma maneira bem resumida, acredito que a espiritualidade é uma forma de 

relacionamento com o que não é “concreto”. É uma expressão do ser para além de 

suas concepções de sujeito, algo “superior” que nos permite, inclusive, ter acesso a 

Deus/eterno.” Ou ainda: “Espiritualidade é quando a pessoa está em estado de 

espírito com Deus, pois em meio de tantos problemas saber que Deus está conosco 

traz uma paz interior.” (Juliana, caloura - FAFIRE) 

Assim, percebemos estreita relação na significação da espiritualidade 

enquanto religião, ou as crenças, ou ainda com a fé, como apontam os trabalhos 

mencionados e seus achados. Agora compreendamos como a discussão da 

temática da espiritualidade tem ou não acontecido nas graduações em psicologia 

das instituições de ensino superior pesquisadas e qual a importância que os/as 

estudantes dão à essa discussão. 

 

6.4 AS ESPIRITUALIDADES EM DIÁLOGO: A TEORIA WILBERIANA E AS 

CATEGORIAS DA PESQUISA 

 

Neste trecho do texto, estabelecemos um paralelo entre as categorias de 

espiritualidade construídas a partir dos dados dos/as estudantes das graduações 

com as quatro categorizações que Ken Wilber (2000; 2006) apresenta sobre as 

espiritualidades em sua teoria.  

As categorias de compreensão das espiritualidades que Wilber (2000; 2006) 

propõe são: espiritualidade como uma linha de desenvolvimento, espiritualidade 

como um nível mais elevado nas linhas de desenvolvimento ou em uma apenas, 



184 
 

espiritualidade como uma atitude especial e espiritualidade como uma “experiência 

religiosa, espiritual, meditativa ou culminante” (WILBER, 2000; 2006). Nesta 

dissertação encontramos as seguintes categorias de significações dadas pelos/as 

estudantes e interpretadas por nós: dimensão humana, bem-estar pessoal, 

desenvolvimento de si, resiliência, vida, relações consigo e com suas crenças, 

sendo esta desdobrada na categoria espiritualidade como religião, fé ou preceitos 

religiosos. 

Inicialmente podemos fazer um paralelo, num panorama mais geral e na 

tentativa das similaridades entre os dois blocos de categorização que desenhamos 

da seguinte maneira: 

 

Quadro 1: Sugestão de comparação entre as categorias de espiritualidade propostas por Wilber e as 

criadas para essa dissertação 

Categorias de espiritualidades para Ken 
Wilber 

Categorias de espiritualidades para esta 
dissertação 

Uma linha de desenvolvimento Dimensão humana, Vida 

Nível mais elevado de uma linha ou das 
linhas de desenvolvimento 

Desenvolvimento de si 

Experiência religiosa, espiritual, meditativa 
ou culminante 

Relações consigo e com suas crenças 
Religião, fé ou preceitos religiosos 

Atitude especial Resiliência, Bem-estar pessoal 

Fonte: A autora. 

 

As relações que estabelecemos entre elas decorrem das explicações, no caso 

da teoria wilberiana, e recortes das falas e explicações que os/as estudantes 

propuseram quando indagamos na questão um do questionário e na primeira parte 

das entrevistas. Quando Wilber propõe que a espiritualidade pode ser uma linha de 

desenvolvimento, segundo seus estudos e pesquisas extensos e em diferentes 

culturas e tradições, ele defende que há variadas linhas de desenvolvimento do ser 

e que uma delas é a espiritualidade. Destaca ainda que de acordo com o modelo do 

psicográfico integral essas linhas não estão isoladas uma da outra23. 

Nesta perspectiva, Wilber argumenta que temos linhas de desenvolvimento 

(que podem se encontrar em diferentes níveis, quadrantes, tipos e estados) que 

                                            

23 Ver alínea c.1 do item 2.2.2.2 nesta dissertação. 
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podem representar diferentes formas de operar do humano e elas se desenvolvem 

(Wilber propõe um modelo desenvolvimentista da consciência) articuladamente, ele 

sugere a ideia de espiral, e portanto, a espiritualidade em cada pessoa pode 

invariavelmente ser encontrada, faz parte do ser mesmo que ele/a não tenha 

consciência disto e ainda pode estar em estágios ou níveis completamente distintos. 

Daí termos aproximado esta categorização com a dimensão humana que 

interpretamos das falas dos/as estudantes, haja vista que os recortes de falas 

enunciam esta “linha”24, esta dimensão do ser. Neste ínterim, a categorização 

dimensão humana parece aproximar-se muito da proposta teórica de Röhr. 

Parece-nos que a espiritualidade vista como dimensão humana, entrega a 

experiência de ser uma espécie de inevitabilidade da experiência espiritual inclusive 

nos espaços e tempos considerados como mais matérias. Neste sentido a 

categorização aproxima-se muito mais da teoria de Wilber do que da do professor 

Ferdinand Röhr. Somos espiritualidade mesmo que assim não creiamos ou 

queiramos, como sugere e afirma Angerami-Camon em seus textos sobre a 

espiritualidade na prática clínica e na formação de profissionais de psicologia. 

Com relação às categorias nível mais elevado de uma linha ou das linhas de 

desenvolvimento e desenvolvimento de si, observamos dinâmica parecida na 

correlação. Wilber fala de níveis nas linha de desenvolvimento que se 

experimentados em suas mais sutis possibilidades podem caracterizar como 

espiritualidade. Baseado em seus estudos das tradições e pensamentos do oriente e 

ocidente do mundo, ele argumenta que isso acontece quando um estágio mais 

elevado já foi alcançado de certa maneira por esse ser que assim opera no mundo. 

Assim também falam os/as estudantes, no que tange a espiritualidade ser esse 

desenvolvimento do pessoa, do ser e estar muito mais próximo de um 

desenvolvimento mais elaborado do que os processos de desenvolvimento “iniciais”. 

Nos termos de Wilber, poderíamos talvez dizer que operar desenvolvimento nos 

estágios/níveis pós-convencionais estaria de acordo com essa categorização, 

enquanto que operar desenvolvimento nos estágios/níveis pré-convencionais, não 

estaria incluído nesta leitura. 

                                            

24 As aspas foram usadas porque esse termo não é dito pelos/as participantes 
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Segundo esta ideia, interpretamos que a espiritualidade estaria impressa nas 

características de seres que já houverem alcançado os estágios mais felizes seja em 

que escala que quiséssemos classificar. A espiritualidade parece estar atrelada, 

então, apenas às experiência de um ser mais “evoluído”, enquanto que os demais 

ainda não a experimentariam. 

Quanto à espiritualidade ser um experiência religiosa, espiritual, meditativa ou 

culminante, em Wilber, e ser as relações consigo e suas crenças, além de ser a 

própria religião, fé ou preceito religioso, soa-nos que há uma considerável confusão 

ainda instalada em nossas compreensões de espiritualidades. Reduzir a 

espiritualidade à categoria de religião é instalar espaço e crença numa experiência 

que não tem por vezes nem nomes para traduzi-la. Haja vista a extensa distinção 

que tentamos apresentar na introdução e na fundamentação teórica deste texto. 

 Acreditamos que a religião pode favorecer algumas experiências de 

espiritualidades, mas colá-las é subtrair um potencial imenso das espiritualidades. 

Retomamos, então, à questão inicial desta dissertação: tratar das espiritualidades 

poderia em primeiro plano contribuir numa formação de pessoas que saberão, ou 

pelo menos terão a informação de, que espiritualidade e religião não são a mesma 

coisa. Consideramos e queremos acreditar que a aproximação dos termos diz 

respeito à possibilidade de espiritualidades que as religiões podem proporcionar. A 

experiência religiosa pode ser essa ponte de travessia, de auxílio, assim como 

infinitas outras coisas, inclusive uma forma de obliterar a emergência de vivências 

espirituais.  

Quanto a espiritualidade ser uma atitude especial, como sugere Wilber, 

aproximamos com as categorias de resiliência e bem-estar pessoal, o que não 

traduz exatamente a mesma ideia, mas que se tangenciam nos termos de estar bem 

consigo e com o mundo através de experiência vividas na vida que proporcionem o 

bem-estar e isso possibilitar atitudes da ordem do “especial”. O jargão “gente feliz 

não enche o saco” talvez ilustre de forma mais simples e cotidiana o que estamos 

querendo dizer. Iremos além dizendo que gente feliz proporciona bem e felicidade 

a(o)s outros/as. Atitude especial consigo e com os outros dependerá da forma com 

que estamos no mundo, é muito pouco provável que não estando bem as possam 

fazer algo de especial a(o)s outros/as. Daí a aproximação dessas compreensões.  
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Essa breve leitura, sob a perspectiva de Wilber sobre as categorias de 

espiritualidades que ele elenca nos é apenas uma leitura. Há infinita outras 

possíveis. A nossa necessidade em ler desta forma diz da natureza desta 

dissertação e do diálogo que fazemos através da psicologia integral/transpessoal e 

as contribuições para a formação em psicologia.  

O que subtraímos em nossas reflexões é a necessidade urgente de incluir a 

informação do que pode ser e o que pode vir a ser, em constante devir¸ as 

espiritualidades nas nossas vidas e nos processos de formação que 

experimentamos, possibilitando as experiências de formação efetivamente humana 

e integral.  

  

6.5 FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA E AS ESPIRITUALIDADES 

 

Nesta seção apresentamos as respostas obtidas nas questões dois e três do 

questionário aplicado nos quatro grupos investigados (calouros/as e formandos/as 

da UFPE e da FAFIRE). As perguntas eram as seguintes: 2) Essa temática é/foi 

tratada em sua graduação? Em que situação(s)? e 3) Para você, a temática da 

espiritualidade deveria ser tratada numa graduação em Psicologia? Por quê? Para 

este trecho do texto contamos com a contribuição de duzentas e três respostas para 

a questão dois e duzentas e seis para a questão três.   

As respostas variavam entre o sim e o não na segunda questão. Além 

acrescidos dos exemplos das situações que os/as estudantes julgavam ter sido 

tratada a temática em sala. Estes exemplos variam tanto quanto variam as 

perspectivas de espiritualidade apresentadas. Para a questão três eles/elas 

apontaram se a temática deveria ser tratada e as justificativas para tal caminham 

das mais simples justificativas, como “não, porque é um assunto muito polêmico”; 

“não, porque cada um tem a sua”; “sim, porque é um tema importante”, as mais 

sofisticadas. 

Na tabela 5, estão descritas as frequências e os percentuais de respostas 

com relação à questão dois que indaga sobre o tema ter sido tratado na graduação. 
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Tabela 5: A temática foi tratada na graduação? (Q. 2) 

  
Sim Não 

  
        N                   %         N                           % 

Calouros/as UFPE 17                28,81% 42 71,19% 

Calouros/as FAFIRE 54         87,10% 8 12,90% 

Formandos/as 
UFPE 18        45% 22                      55% 

Formandos/as 
FAFIRE 34        80,90% 8 19,10% 

 Fonte: A autora. 

 

Observamos que há uma diferença entre os/as calouros/as, tendo 87,10% 

dos calouros/as da FAFIRE consideram ter tratado da temática da espiritualidade na 

graduação enquanto que os/as calouros/as da UFPE em 71,19% da amostra 

afirmam não ter tratado do tema. O que pode ser justificado porque os calouros/as 

da FAFIRE são todos/as segundo período no momento em que participaram da 

pesquisa (na FAFIRE há apenas uma entrada por ano, enquanto que na federal 

duas, daí todos/as da FAFIRE estarem no segundo período em 2015.2 e na UFPE 

metade do grupo no primeiro e outra metade, aproximadamente, no segundo). Mas 

a diferença de um período apenas não se torna sustentável quando deslocamos a 

análise para os períodos finais, onde 80,90% dos/as estudantes da FAFIRE afirmam 

ter tratado a temática na graduação, enquanto que na UFPE 45% do grupo apenas. 

Percebemos um aumento no percentual de participantes que alegam ter tratado a 

temática após o decorrer do curso, mas a diferença entre as IES continua clara, 

tendo destaque considerável a FAFIRE. No trabalho de Carla Carvalheiro (2010), 

vemos que 

As falas sugerem que a espiritualidade ainda não é abordada 
adequadamente a formação, ou seja, não só como algo patológico e 
sim em seu aspecto positivo de promoção da saúde. Isso deixa-nos a 
pergunta de qual seria o motivo para tamanha dissociação entre a 
formação acadêmica nos moldes vigentes e os resultados de estudos 
científicos recentes, também oriundos do meio acadêmico? 
(CARVALHEIRO, 2010, p. 97) 
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Para o nosso recorte investigativo, levantamos como hipótese a estreita 

relação que a literatura aponta entre as espiritualidades e a religião, haja vista ser a 

Universidade Federal de Pernambuco uma instituição dita laica, enquanto que a 

Faculdade Frassinette do Recife é uma instituição católica. Muito embora quando 

temos acesso às situações que os/as estudantes narram sobre em que as 

espiritualidades foram tratadas, as narrativas dos/as que estudam na federal soam 

muito mais religiosas, seja por suas crenças ou por posicionamentos de 

professores/as em sala, do que as narradas pelos/as estudantes da FAFIRE, que 

falam de professores/as que costuma trazer discussões ligadas à ética e moral, 

embora haja situações em que o preconceito também seja narrado, não houve 

resposta que acentuou a existência de uma disciplina sobre o catolicismo na 

psicologia, por exemplo, na FAFIRE. 

Há também um outro fator que implica neste resultado, a disciplina de 

“Cidadania e Fé” muito citada pelos/as participantes da pesquisa que são estudantes 

da FAFIRE. Embora muitos mencionem que as discussões tenham sido superficiais 

e que por vezes tratassem apelas das religiões e o respeito por todas elas, afirmam 

que foi uma disciplina importante por tangenciar questões da espiritualidade. Já na 

UFPE, algumas disciplinas, segundo interpretação de alguns/algumas estudantes 

podem ter mencionado e até discutido um pouco da temática, mas restringe-se a um 

grupo menos, como vimos descrito na última tabela. O que pode indicar que a 

informação não é suficiente, pois não há diferenças significativas na escala de bem-

estar. A espiritualidade é tratada como conceito e não como um modo de vida. Não 

basta incluir a temática no currículo, em uma disciplina ou ser uma instituição 

religiosa. Precisa ser um modo de vida e ter implicação ética. O conteúdo não 

produz um bem-estar espiritual ou mudanças mais significativas na forma de agir e 

ser no mundo, contudo a abordagem direta da temática parece reduzir a produção 

do discurso religioso socializado e produz um efeito de respeito as diferenças e 

aponta encaminhamentos éticos nas ações dos futuros profissionais. 

Quando observamos as respostas da questão três que indaga sobre a 

importância de tratar-se a temática das espiritualidades na graduação, o que 

percebemos é que em todos os grupos o percentual de concordância é acima de 

oitenta. O que, para nós, já justifica a relevância desta dissertação, mas e que para 

academia tem caráter de alerta, principalmente para a UFPE que, segundo nossos 
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achados, não tem tratado do tema como é necessário e importante que o seja. As 

justificativas são diversas aproximam-se e distanciam-se tanto nos “sim” ou nos 

“não”. Na tabela 6 aparecem descritas as frequências e os percentuais de cada 

grupo com relação ao sim ou não, mas também aparecem as abstinências, que 

caracterizamos como aqueles/as que disseram não ter pensado sobre o tema e 

preferiam não responder e as dúvidas, traduzidas nas repostas que diziam: “não 

sei”, “depende”, “talvez sim, talvez não”.  

 

Tabela 6: Importância da discussão da temática da espiritualidade na graduação (Q.3) 

  

Sim Não Abstinências Dúvida 

N % N % N % N % 

Calouros/as UFPE 52 86,67% 4 6,67% 1 1,66% 3 5% 

Calouros/as FAFIRE 58 90,63% 4 6,25% 0 0% 2 3,12% 

Formandos/as UFPE 37 92,50% 0 0% 1 2,50% 2 5% 

Formandos/as FAFIRE 39 92,86% 2 4,76% 1 2,38% 0 0% 

Fonte: A autora. 

 

Destarte, nos é evidente a necessidade de tratar da temática espiritualidade 

em uma graduação, no nosso caso a de psicologia, por vários achados teóricos-

científicos sobre o tema, mas também pela necessidade que os/as estudantes 

apontam de saberem sobre e como lidar com as experiências de espiritualidades 

que terão enquanto profissionais. Embora, destaque Angerami-Camon (2003, p. 3) 

que 

O que se percebe, principalmente no meio acadêmico, é o incomodo 
que tais asserções provocam, pois, geralmente, nossa maneira de 
agir e refletir gera um distanciamento de questões que envolvam a 
presença de assuntos como a espiritualidade e que são comumente 
colocadas na seara dos temas místicos-religiosos. E, no entanto, por 
mais que tentemos negar tais premissas, elas sempre permeiam 
nossa busca de transcendência espiritual, [...] 

O autor destaca as barreiras acadêmicas e científicas colocadas para o 

tratamento da temática como tema curricular, o que é apontado pelos/as estudantes 

como vimos nas tabelas quantitativas e a seguir nas qualitativas. E mais à frente no 

texto acrescenta: 

Seguramente aqui reside a grande dificuldade de aceitação, nas lides 
acadêmicas, da inclusão da temática da espiritualidade no seio das 
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discussões envolvendo a prática psicoterápica. O fato de a temática 
aproximar-se de conceitos místicos-religiosos faz com que outros 
níveis de sua abrangência sejam então considerados. (ANGERAMI-
CAMON, 2003, p. 7) 

Em consonância com essa perspectiva, as justificativas para a existência da 

temática na graduação dadas pelos/as discentes se dão de variadas formas e tratam 

desde suas próprias espiritualidades até o como lidar com a espiritualidade do 

outro/da outra sem ser dogmático/a ou invasivo/a com a crença que não é sua. 

Destacam em maioria a diferença entre religiões e espiritualidades e sabem que não 

se trata de um paradigma religioso, a espiritualidade que se tenha.  

Associam a espiritualidade tratada na graduação como formação humana e 

não só profissional, destacando que não somos seres somente de dimensões 

físicas, psíquicas e social, há uma dimensão espiritual que constitui o humano, que 

eles/as anunciaram nas respostas discutidas nas categorias de espiritualidades que 

encontramos. A espiritualidade é destacada como parte importante da formação. 

Vejamos, na tabela 7, como as justificativas aparecem nas respostas das duas 

questões, destacamos as respostas mais significativas do grupo de calouros/as da 

UFPE. Entre aspas estão as respostas tal e qual foram dadas e fora das aspas as 

inferência, aglutinações, compilações para evitar repetições. 

 

Tabela 7: Questões 2 e 3 – CALOUROS/AS – UFPE 

  

FREQUÊNCIA JUSTIFICATIVAS 

SIM NÃO SIM NÃO 

Q.2 - Essa temática 
é/foi tratada em sua 

graduação? Em 
que situação(s)? 

17 42 Correlacionada com religião no 
componente de Fundamentos 

da Sociologia. "[...] um 
importante fator no 

comportamento do indivíduo 
em sociedade." 

"O tema religião é pouco 
abordado, creio que seja 

melhor assim, no curso que 
estou é positivo a ausência 
de uma crença absoluta."  

"Na aula de processos 
socioafetivos tivemos uma 
exposição sobre motivação 

religiosa." 

De forma analítica não, 
apenas em apresentações 
que tangenciam o tema. 

Tratada superficialmente ao se 
tratar de aspectos da evolução; 
importância do "crer em Deus"; 

disciplina: Processos 
socioafetivos. 

Não houve discussão 
proposta pelos e pelas 
docentes, "mas com 
evocações de que a 

espiritualidade seja um 
fenômeno social, mas sem 
reflexão psicológica sobre o 

assunto." 

Nas discussões sobre a 
subjetividade humana e uma 
"essência vital" que compõe o 

indivíduo.  "Talvez não seja pertinente 
tratar sobre o assunto que Contato através de projeto de 
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pesquisa analisando a temática 
da morte com estudantes 

universitários espiritualistas. 

foge da ciência, por outro 
lado talvez seja interessante 

observar os benefícios 
advindos da ideia de 
espiritualidade e dos 

benefícios que surgem com 
ela." 

"Nas aulas em que o enfoque 
do professor é mais 

psicanalítico." 

"Não é abordada em nenhum 
período de Psicologia da 
universidade que estudo 

(UFPE)." 

"Não possuímos cadeiras 
específicas desse tema em 

nossa graduação." 

"[...] de forma acadêmica e 
com conhecimento científico 
não, mas só comentada por 
professores que disseram 

que é importante porém não 
fundamentaram 
teoricamente." 

Trata-se no contexto da 
avaliação hospitalar e 

acompanhamento clínico, no 
contexto da anamnese. 

Não foi tratada no currículo 
acadêmico, só em eventos. 

Q.3 - Para você, a 
temática da 

espiritualidade 
deveria ser tratada 
numa graduação 

em psicologia? Por 
quê? 

52 4 É importante "entender os 
efeitos desse aspecto no 
homem como um ser que 

necessita crer em algo como 
proposta da ideia de 

prospecção do futuro. Com isto 
o papel do psicólogo torna-se 

essencial no entendimento 
desta relação." 

"[...] a espiritualidade reflete 
em fatores psicológicos, [...] 
porém a cadeira não deve 

ser obrigatória, pois a 
importância de uma 
disciplina assim é 
secundária. [...]" 

Para entender as influências 
que ela causa no indivíduo. 

"A espiritualidade é algo 
exclusivamente pessoal, e 
indiferente em relação ao 

conhecimento que deve ser 
absorvido, a 

crença/descrença é algo 
subjetivo e não deve ser um 

tópico relevante." 

Talvez se fosse tratado como 
motivação, ou como os 

indivíduos agem frente a ela e 
como afeta em suas vidas, 

seria mais útil para as cadeiras 
da ciência Psicologia. No 

entanto, é de extrema 
importância para a construção 

humana, para o 
desenvolvimento do self. 

"é uma questão muito 
pessoal na qual muitas 

pessoas se sentem 
ofendidas caso seja 

discutida, podendo gerar 
desconforto em alguns." "[...] a espiritualidade é uma 

questão intrigante e está 
presente na forma como as 

pessoas pensam."  

Influencia o comportamento 
humano. 

"[...] não vejo onde a psicologia 
e a religião se questionam, as 

duas são uma forma de querer 
entender o homem, [...]" 
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"[...] para compreender um 
pouco melhor o homo sapiens 
é importante compreender sua 

relação com o divino. [...]" 

"Por vivermos em um país onde 
a maioria é religiosa, acho 

pertinente estudar os efeitos da 
espiritualidade na saúde 

mental, desde que não seja 
adotado um viés religioso." 

"Acho importante ser tratada, 
uma vez que o psicólogo pode 
se deparar com uma variedade 

extensa de pessoas, com 
diferentes crenças [...]." 

"[...] pode ajudar na 
compreensão das estruturas 

psíquicas [...]" 

"[...] de maneira imparcial e 
construtiva [...]." 

Para promover respeito. 

Fonte: A autora 

 

As respostas positivas à questão dois dos/as calouro/as da UFPE 

concentram-se em quatro formas das espiritualidades terem sido tratadas na 

graduação. Em duas disciplinas, “Processos Socioafetivos” e “Fundamentos da 

Sociologia”, quando o/a professor/a tem enfoque psicanalítico ou em projeto de 

pesquisa com um professor que trata do tema. Na disciplina de “Processos 

Socioafetivos”, os/as estudantes dizem que o tema foi tratado num seminário sobre 

“Motivação Religiosa”, na disciplina de “Fundamentos Socioafetivos” quando falou-

se da importância da religião para a convivência em sociedade, nas disciplinas em 

que o/a professor/a tenha enfoque psicanalítico, dependeria do/a professor/a e no 

projeto de pesquisa é algo que depende da procura do/a estudante e da 

disponibilidade e acessibilidade a(o) professor/a. Inferimos, desta forma, que o 

acesso às discussões de espiritualidade, embora dito pelos/as estudantes que foi 

existente, nestas narrativas nos soa como “tocar no assunto” e talvez em parcos 

tangenciamentos ao assunto.  

As espiritualidades enquanto todas as categorias discutidas anteriormente 

são parte da vida para os/as estudantes e não categoria científica, sendo por vezes 

apenas narrativas de experiências extra acadêmicas. O que não diminui a 

importância das mesmas, mas desloca a responsabilidade científica de tratamento 
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das temáticas nas disciplinas ofertadas nos componente curriculares. O que abre 

portas a muitos achismos e preconceitos como os/as próprios/as estudantes 

apontam (neste caso, mais claramente os/as da FAFIRE do que da UFPE). 

Quanto às respostas negativas sobre tratar-se da temática na graduação, 

vemos respostas de diversas naturezas. Há uma associação direta do termo religião 

com espiritualidade, o que remonta os achismos que falávamos anteriormente haja 

vista estar teoricamente clara a não similaridade entre os dois termos, há outras que 

acentuam que não foi tratada diretamente, mas tangenciada em algumas discussões 

levantadas por docentes ou por discentes ou em eventos extracurriculares, há ainda 

uma outra que por singular contradição destacamos novamente ipsi literis: “Talvez 

não seja pertinente tratar sobre o assunto que foge da ciência, por outro lado talvez 

seja interessante observar os benefícios advindos da ideia de espiritualidade e dos 

benefícios que surgem com ela.”, parece-nos contraditória a ideia de fugir da ciência 

e por isso não deve ser tratada, mas há muito benefícios que ela propicia.  

Há ainda três afirmações na tabela 7 destacadas que falam sobre a UFPE 

não possuir disciplinas na graduação de psicologia sobre o tema. O que foi falado 

por outras pessoas além das que aqui estão evidenciadas. E ainda não foi tratada 

na graduação de forma geral, mas em estágios em Psicologia Clínica e/ou 

Psicologia Hospitalar o tema era trazido à tona por ser parte de qualquer anamnese 

que se possa fazer, o que também parece destoante já que enquanto profissionais 

da psicologia, terão que invariavelmente fazer anamneses em qualquer contexto, e 

se elas tratam de espiritualidades faz-se minimamente necessária formação que 

sustente tal prática futura. 

Quanto as respostas da terceira questão, sobre se a temática deveria ser 

tratada e porque, as respostas massivamente se organizam no bloco dos “sim”. Com 

as justificativas das mais variadas: por influenciar no comportamento humano, por 

sermos de uma cultura essencialmente religiosa, por ajudar na compreensão das 

estruturas psíquicas, por promover respeito e se tratada deve ser de forma inclusiva, 

em meio a essas respostas afirmativas encontramos mais uma vez religião como 

sinônimo de espiritualidade. Carvalheiro (2010) fala sobre a temática da 

espiritualidade na formação sob a perspectiva dos/as participantes da pesquisa: 

[...] quanto à opinião sobre a inserção do estudo da dimensão 
espiritual humana na formação acadêmica em Psicologia, o grupo de 
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formandos com o menor índice de Bem-Estar Espiritual trouxe uma 
sequência de colocações que demonstram discordância frente ao 
estudo da espiritualidade na academia. [...] Entre os formandos com 
o maior índice de Bem-Estar Espiritual, a inserção do estudo da 
dimensão espiritual humana na formação acadêmica em Psicologia 
foi considerada altamente relevante para assegurar não só uma 
qualificação profissional devidamente atualizada pelos estudos 
científicos emergentes na contemporaneidade, mas também para 
garantir a ética em Psicologia, que pressupõe uma escuta inclusiva 
para todas as dimensões humanas trazidas pelo paciente ao 
psicólogo. (CARVALHEIRO, 2010, p. 102 e 103) 

É evidente para esse grupo de calouros/as em psicologia (FAFIRE e UFPE) 

que a discussão da temática é necessária na graduação. Com a ciência de que não 

estaremos levando ensino de religião para as bancadas acadêmicas, nem de moral 

e cívica. A discussão das espiritualidades acontecem em torno da perspectiva de 

homem e mulher integrais, que são também espiritualidade, que essa espiritualidade 

também é o fenômeno humano, que há diversas e infinitas formas de experimentar, 

mas que é importante estudar sobre elas e como elas operam no humano. E ainda 

viver as espiritualidades na formação implica diretamente na formação humana. 

Como diz Lóri, caloura da UFPE: 

A espiritualidade enquanto um conjunto de ideias e valores serve 
também como instrumento de formação ideológica e do sujeito, no 
geral, e também como mecanismo de organização social, uma vez 
que as pessoas são subordinadas às normas de sua religião. Ao 
mesmo tempo que, acho incrível a força da espiritualidade como algo 
que ratifica o “potencial de transcendência” do ser humano, sempre 
tratando de algo além do plano biológico. Além disso, é importante 
que todos tenhamos algo em que acreditar e dedicar nossas vidas; 
termos um conforto psicológico de que além de tudo o que se vê 
existe algo que atribui ao sujeito uma grande importância. 

A questão que nos surge, dentro deste contexto é: ao subtrairmos esse tipo 

de discussão da formação acadêmica desses/as futuros/as profissionais, estaremos 

humanamente formando ou repassando conhecimentos teórico-científicos para a 

obtenção de um título? Quais as ideias que sustentam a formação das pessoas que 

ingressam em cinco anos de graduação?  

Há uma crença de que em se tratando de todas as dimensões do humano, 

inclusive a espiritual, dentro das experiências formativas propiciaria uma formação 

humana. Mas o que percebemos é que tratar, discutir, problematizar as 

espiritualidades, o ser humano integral, a formação humana não nos torna pessoas 

melhores, seres melhores, não proporciona mudança de valores ou de modos de 

agir no mundo. O que se tem a mais são informações, e não conhecimento em 
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prática. Em suma, é isso que nossos dados indicam. Concordamos que tratar das 

espiritualidades em todas as graduações sejam fundamental, mas é preciso ir além 

da ideia de apenas passarmos mais essa informação em sala de aula. É preciso 

encontrar estratégias de operacionalizar a integralidade do ser nos espaços de 

formação, contudo indicamos que a discussão pode possibilitar uma abertura para 

novas reflexões, expandido o horizonte dos/as estudantes. 

Na tabela 8, estão descritas as respostas mais significativas do grupo de 

calouros/as da FAFIRE sobre as duas questões. Entre aspas estão às respostas 

como foram postas nos questionários, fora das aspas aquilo que foi aglutinado e 

inferido para não haver cansativas repetições. 

 

Tabela 8: Questões 2 e 3 – CALOUROS/AS – FAFIRE 

 

FREQUÊNCIA JUSTIFICATIVAS 

SIM NÃO SIM NÃO 

Q.2 - Essa 
temática é/foi 

tratada em sua 
graduação? Em 
que situação(s)? 

54 8 

Foi tratado sobre o conflito que a 
espiritualidade pode provocar. "[...] na verdade 
é um tabu ou um assunto delicado que precisa 
ser tratado com muito cuidado ou deixado de 

lado. 

Falamos sobre 
crenças, 

religiões e 
costumes, mas 
não de forma 

específica 
sobre 

espiritualidade 

Tratamos de 
conhecimentos 
religiosos, mas 

sobre a 
possibilidade 
de como a 

espiritualidade 
pode moldar o 
caráter sem 
alienação, 

não! 

A religião propicia bem-estar espiritual e paz. 

Na disciplina de "Filosofia". 

Por conta das diferenças existentes é preciso 
respeitar. 

Em debates e palestras. 

"[...] E houve mais conflitos nos meus 
conceitos em termos do que acreditar." 

Na disciplina de "Cidadania e Fé", contribuiu 
para a compreensão das diferenças entre fé e 

expressão religiosa.  

Q.3 - Para você, 
a temática da 
espiritualidade 

deveria ser 
tratada numa 
graduação em 
psicologia? Por 

quê? 

57 4 

Tratada de modo interdisciplinar. 
Proporcionaria conhecimento acadêmico e 

sistêmico. 

"Cada pessoa 
enxerga de 

forma 
diferente." 

"É uma coisa 
muito pessoal 
e particular, 
não deveria 

ser uma 
cadeira 

"[...] constitui muito significado na vida das 
pessoas e na forma como classificam eventos 
na vida influenciam muito em suas decisões e 

como lidam com as circunstâncias." 
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"Porque a psicologia trabalha o indivíduo como 
um todo." 

obrigatória." 

"[...] equilíbrio entre ciência e lado espiritual 
[...]." 

Para contribuir em um posicionamento de 
respeito as diversas situações na clínica. 

"Pois é necessário que os estudantes de 
psicologia aprendam a diferenciar a psicologia, 

que é uma ciência, da espiritualidade. Esse 
deve ser um tema tratado de forma neutra, 

podendo, assim contribuir para a tolerância, ou 
melhor, respeito religioso." 

Por conta das diferenças culturais e sociais. 

A espiritualidade abrange a lógica, percepção 
e cognição dos indivíduos contribuindo na 

construção pessoal de cada um. Sendo assim, 
a psicologia, ciência preocupada e 

compromissada em entender o homem e suas 
manifestações, deve relatar sobre suas 

crenças e o impacto dessas na sociedade. 

"[...] porque espiritualidade é uma maneira de 
entender as pessoas, até porque se trata de 

um ponto seguro nas muitas pessoas 
também." 

"[...] porque não se pode compreender em 
parte o outro se não compreendermos nós 
mesmos; a espiritualidade é o estudo, é o 

conhecimento e esclarece dúvidas intrínsecas 
dos nossos sentimentos." 

Fonte: A autora. 

 

Para os/as calouros/as da FAFIRE as espiritualidades foram tratadas na 

disciplina de “Cidadania e Fé” do primeiro período, essa disciplina foi citada por 

quase todos/as os/as estudantes dos períodos iniciais e finais da FAFIRE, mas 

também a disciplina de “Filosofia”, talvez “Introdução à Filosofia”, toca na temática 

para alguns/algumas deles/as. Daí argumentam que a temática é tratada à medida 

que se fala no respeito e tolerância à crenças do outro/da outra e enquanto 

psicólogos/as isso se torna fundamental porque terão contato com diversas pessoas 

de crenças mais diversas ainda. Eles/as também destacam que não foi suficiente 

para compreender a temática como um todo, mas foi possível a abranger as outras 

fronteiras diferentes das que tinham anteriormente, eles/as falam em “abriu a 

mente”. Outros/as advertem que embora tenham tido acesso à disciplina e acreditar 

que tenha tratado de espiritualidade não acrescentou ao que já sabiam e conheciam. 
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Dos/as oito que apontaram não ter sito tratada a temática afirmam que 

apenas falou-se em religião e tolerância religiosa, mas não das espiritualidades em 

si. Destacando a diferença que há entre elas e a possível consideração como termos 

similares daqueles/as que disseram ter tratado do tema na graduação nas referidas 

disciplinas acima, mas isso não tivemos como comprovar, é uma inferência, baseada 

nas respostas negativas do pequeno subgrupo de calouros/as da FAFIRE. 

Quanto a questão três, as respostas positivas giram em torno das 

justificativas fazer parte da vida das pessoas, precisar ser tratada para uma 

formação sistêmica, porque a psicologia trabalha o homem como uma todo, não 

haver situações de desrespeito na clínica, para saber diferenciar psicologia de 

espiritualidade, por conta das diferenças sociais e culturais que experimentamos. 

Reafirmando mais uma vez as argumentações expostas anteriormente. As 

justificativas negativas das quatro pessoas que discordam da necessidade de 

tratamento dessa temática na graduação, dizem respeito a ser uma temática que 

cada um tem sua interpretação, é algo particular.  

Na tabela 9, aparecem os/as formandos/as da UFPE com as respostas que 

julgamos mais significativas para a discussão, tentando não repeti-las, embora 

comecemos a perceber que as justificativas começam a se repetir com relação aos 

grupos de calouros/as. 

 

Tabela 9: Questões 2 e 3 – FORMANDOS/AS - UFPE 

  

FREQUÊNCIA JUSTIFICATIVAS 

SIM NÃO SIM NÃO 

Q.2 - Essa temática 
é/foi tratada em sua 
graduação? Em que 

situação(s)? 

20 18 
Tratada nas disciplinas "Bases filosóficas da 
Psicologia", "Psicologia e Saúde" e "Estágio 

de Intervenção". Na primeira viu-se 
diferentes perspectivas teóricas sobre o que 

é espiritualidade, nas duas outras houve 
uma grande associação de religiosidade 

com espiritualidade. 

Contato indireto 
através de 

disciplinas de 
perspectivas 
filosóficas. 

Nas disciplinas de "Teoria de Grupo" e 
"Introdução à Psicologia e à Psicanálise". 

Através de debates em sala e nas aulas de 
orientação de estágio nos contextos clínicos 
e hospitalares, no sentido de fortalecimento 

das pessoas com sofrimento físico e/ou 
psicológico.  

Quando tocado no pensamento junguiano. 
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Nos debates sobre religião. 

Exemplificar resiliência. 

Tratada quando trabalhou-se mitos, contos e 
histórias religiosas. 

Em discussões superficiais que não 
acrescentam. 

Tratada com preconceito com relação aos 
"descrentes e vice-versa", em situações de 

intolerância. 

Nas conversas informais com os colegas.  

Na disciplina de "Psicologia e Educação". 

Através da disciplina que fala da 
epistemologia genética de Jean Piaget, por 

conta do professor da mesma que faz 
pesquisa sobre experiências de quase morte 

(EQM). 

Discutida sempre como assunto extra 
disciplina, não houve nenhum disciplina que 

tivesse a temática como foco. 

Q.3 - Para você, a 
temática da 

espiritualidade 
deveria ser tratada 
numa graduação 

em psicologia? Por 
quê? 

37 0 É uma temática importante para a formação 
de subjetividade; importante para a 

desconstrução de paradigmas. 

  

"É um tema que costuma atravessar a vida 
humana, aparecendo de forma 

idiossincrática em cada um. Então, se nossa 
ciência se debruça sobre o humano é 
plausível que a espiritualidade esteja 

presente em nossos estudos." 

"Acredito que este tema não só deve ser 
visto, como também que deveria ser mais 

trabalhado, visto que a espiritualidade 
abarca várias situações da vida de uma 

pessoa e sem dúvida também influencia sua 
psique. Tornando, por isso, esta temática é 

relevante em um curso de psicologia." 

"[...] Penso que a ciência pode sim levar em 
consideração o poder dessa energia 

espiritual que nos atenta, nos mobiliza e nos 
guia em busca de algo que possa dar 

sentido às nossas vidas. [...]"  

"[...] o ser humano precisa ser visto em todas 
as dimensões: biopsicossocial e espiritual." 

"Considero a temática espiritualidade 
fundamental na formação do psicólogo, não 
só porque percebo ela como essencial na 

relação consigo mesmo e com o outro e do 
quanto ela propicia o bem-estar, mas 

sobretudo porque é algo que aparece muito 
na prática quando estamos com os 

pacientes/clientes. E muitos psicólogos 
acabam não sabendo como lidar com tais 

questões porque é de cunho da 
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espiritualidade. Enfim, acredito que ela 
beneficia tanto os pacientes quanto os 
psicólogos para manter o bem-estar de 

modo geral." 

É preciso critério de inclusão para trabalhar 
a temática. 

 "[...] Para não haver um comprometimento 
ético na prática clínica." 

"[...] principalmente por meio dessas 
atividades e vivências que nos torna mais 

conectados conosco e com a natureza. Seria 
ótimo vivências ao ar livre, etc." 

"[...] como forma de conhecimento e não de 
formação para o trabalho ou o embate de 

diferentes formas de espiritualidade. Estudar 
com um olhar antropológico." 

"É impossível se relacionar bem com a 
existência humana, compreendendo-a, se 
não houver inclusão de espiritualidade. A 
transcendência é um aspecto inerente à 

psique humana. Por isso sim, deveríamos 
estudar a espiritualidade em Psicologia. Mas 

talvez... a espiritualidade esteja tão para 
além, que pode superar a psicologia. Para 
mim, uma psicologia sem espiritualidade é 

vazia." 

Fonte: A autora. 

 

Observamos que na questão dois os/as formandos/as apontam para a 

temática ter sido tratada nas disciplinas de, “Bases Filosóficas da Psicologia”, 

“Psicologia da Saúde”, “Estágio de Intervenção”, “Teoria de Grupo”, “Introdução à 

Psicologia e à Psicanálise”, “Psicologia e Educação”, mas não desenvolvem a forma 

como foi tratada e não tivemos a oportunidade de entrevistar essas pessoas, nos 

debates em sala sobre o pensamento junguiano, mitos, contos, sobre religião, ou 

para exemplificar resiliência, nos debates informais, por vezes de forma superficial, 

por outras tratada de forma preconceituosa, e ainda na disciplina sobre Jean Piaget, 

em que o professor trabalha em pesquisa com experiências de quase morte. 

Percebemos, então, algumas perspectivas que parecem tangenciam o assunto, mas 

não a tratam de forma aprofundada, até porque não há uma disciplina específica 

para a discussão. 

Com relação à questão três, todos/as os/as que responderam a ela disseram 

ser necessária a discussão da temática. Com justificativas diversas, mas 

considerando de maneira geral que isso influenciaria na forma como seriam 
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enquanto profissionais. Porque está diretamente implicada na vida das pessoas, 

influenciando-as e constituindo-as além de não haver comprometimento ético na 

prática profissional. 

Na tabela 10 as respostas dos/as formandos/as da FAFIRE. 

 

Tabela 10: Questões 2 e 3 – FORMANDOS/AS - FAFIRE 

  

FREQUÊNCIA JUSTIFICATIVAS 

SIM NÃO SIM NÃO 

Q.2 - Essa 
temática é/foi 

tratada em sua 
graduação? Em 
que situação(s)? 

34 8 Superficialmente nas aulas e 
mais profundamente em uma 

palestra. 

"Ouvi e senti muito preconceito 
e discriminação com pessoas 
que tinha sua espiritualidade, 

além da associação entre 
espiritualidade e alienação. Os 
professores, inclusive, em sua 
maioria, apresentavam visões 
dicotômicas acerca do tema, 
priorizando uma visão mais 
negativa e fanática, quando 

falava sobre o assunto, 
negligenciando os aspectos 

positivos." 

"No tocante à importância do 
sentido que a espiritualidade 
venha a ter para o indivíduo 
em prática clínica. Não como 
sendo a única possibilidade, 

mas como sentido 
existencial.” 

"Ao longo de toda a 
graduação, com cadeiras 
específicas, e em outras 

disciplinas que acabavam 
sendo atravessadas pela 

temática." 

"[...] Ele surge pela iniciativa 
nossa, que no momento em que 

organizamos eventos e 
trabalhos de pesquisa sobre o 

tema. Ainda há muito 
preconceito em torno do tema." 

Em uma disciplina no primeiro 
período chamada "Cidadania 

e Fé" e rodas de conversa 
durante o curso. 

"[...] Não há um momento 
específico, além da disciplina 
“Cidadania e Fé”, visto que a 

FAFIRE é uma instituição 
católica. Esta disciplina toca 

suavemente no tema da 
espiritualidade." 

Falou-se sobre o "sentido que 
esta espiritualidade tem para 
o cliente bem como o lugar do 

psicoterapeuta, onde este 
não deve interferir nesta 

relação do cliente com o ser 
divino." 

Laicidade na psicologia. 

Nos contexto clínicos. 

Nas disciplina de "Psicologia 
Hospitalar" e "Psicologia 

Social." 

"[...] o assunto a meu ver não 
foi aprofundado como 
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deveria, pois na graduação 
em Psicologia, precisamos ter 
a maturidade para diferenciar 

o que é meu e o que é do 
outro." 

Em debates e seminários 
extracurriculares. 

"Através de escuta." 

Q.3 - Para você, a 
temática da 

espiritualidade 
deveria ser 

tratada numa 
graduação em 
psicologia? Por 

quê? 

39 2 "[...] para facilitar a 
compreensão do ser humano 

e compreender toda a 
complexidade que a temática 
abrange questões de ordem 
do sujeito que fala muito de 

seu contexto, mas que 
também é necessário que 

nós, como futuros 
profissionais, possamos 

aceitar e entender as próprias 
crenças de cada pessoa." 

"[...] mas acho importante ter um 
mínimo de conhecimento sobre 

as várias formas de crenças, 
religiões e fé, pois tudo isso 

também é cultura. 

"Este é um tema complexo que 
em geral traz certos 

constrangimentos para a maioria 
das religiões. Porém acredito 

que é um tema importante a ser 
observado principalmente 

porque estaremos lidando com 
sujeito que tratam o tema 

implícito ou explícito em suas 
respectivas questões." 

"[...] Como uma forma de 
dividir as coisas, sem invocar 

a radicalidade. [...]"  

"[...] porque o ser humano é 
holístico e tudo faz parte dele. 

É um indivíduo 
biopsicossocial, mas também 
espiritualizado. E a psicologia 

precisa levar em 
consideração esse lado 

humano." 

"[...] Por questões éticas e 
sociais devemos estar 

abertos para compreender e 
respeitar sua singularidade e 

modo de ser no mundo." 

" [...] Além de fazer parte da 
subjetividade, faz parte de 

todas as culturas em todos os 
períodos históricos e interfere 
diretamente no modo de ser e 
no comportamento. Acho que 

deveria haver a disciplina 
“Psicologia da Religião”. 

"[...] faz parte da subjetividade 
e que dá sentido para a 

existência [...]" 

"[...] Mas penso que tratar 
dessa temática requer muita 

responsabilidade daqueles/as 
que se propõem a fazê-la." 

"[...] Pois é algo importante do 
ser humano e, enquanto ser 
total, é necessário que nós, 

enquanto profissionais 
possamos ter um suporte 
teórico no qual embasar 

nossa atuação." 

"[...] Se trabalhamos com 



203 
 

seres humanos, precisamos 
aprender sobre 
espiritualidade." 

"[...] E acredito que quanto 
mais esclarecimento haverá 

menos intolerância e 
preconceito, e sim mais 

entendimento do outro. [...]" 

"Acho de extrema importância 
você estar bem 

espiritualmente para poder 
compreender melhor a vida 

do outro e a sua." 

Para não separar a 
racionalidade humana da 
espiritualidade humana. 

Fonte: A autora. 

 

Nesta última tabela com relação às duas questões do questionário, os/as 

formandos/as da FAFIRE apontam que a temática quando tratada na graduação, 

através da mesma disciplina referida pelos/as calouros/as, uns/umas dizem ter sido 

de forma superficial, outros/as acreditam que foi de forma satisfatória. Ou em 

momento extraclasse, em eventos, palestras, no tocante a laicidade da psicologia, 

ou nos contextos clínicos, falou-se também quanto ao sentido que pode ter na 

clínica e não em um sentido existencial, nas disciplinas de “Psicologia Hospitalar” e 

“Psicologia Social”, tratou-se também na “escuta clínica”. Essa última resposta 

também diz da falta da discussão no processo de formação em si, já que o 

estudante relata ter ouvido já na prática de estágio. Os/as que defendem não ter 

sido tratada explicam que há preconceito e quando tocado no assuntos, os 

corredores da FAFIRE eram os telespectadores dos debates e não as salas de aula, 

o que não diminui a relevância da discussão, mas enfatiza a falta de espaço nas 

salas de aula. 

Quanto à questão três, apenas duas pessoas argumentam que a temática 

não deva ser tratada na formação por trazer constrangimento para as pessoas por 

ser um tema complexo e a outra pessoa diz que não se deve tratar, mas é 

importante conhecer sobre várias crenças e religiões. Respostas próximas das 

trazidas por quem concorda em não tratar da temática e que foi apresentado 

anteriormente. Quanto as respostas positivas temos uma variedade de justificativas: 

para a compreensão do ser humano, para não invocar a radicalidade, por questões 
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éticas e sociais, por fazer parte da cultura, faz parte da subjetividade, para não 

separar espiritualidade humana e subjetividade humana. As respostas convergem 

para a necessidade da temática em discussão na formação em psicologia e no 

quanto pode contribuir para a formação e prática profissional. 

 

6.6 É SUFICIENTE A DISCUSSÃO DAS ESPIRITUALIDADES PARA UMA 

FORMAÇÃO HUMANA EM PSICOLOGIA?  

 

Nesta seção estão elencadas e discutidas as questões mais substanciais do 

ponto de vista dos achados desta dissertação. Aqui encontramos as inquietações 

que os resultados da pesquisa nos trouxeram e pressupostos teóricos que as 

possam sustentar. Assim como o pequeno príncipe apresentado por Antoine de 

Saint-Exupéry, tentamos, não de forma tão poética, compreender qual sentido temos 

dado à educação e como isso tem ocorrido nas bancas de formação em psicologia, 

sendo este um curso de formação voltado para pessoas que se propõem a atender 

outras em suas questões mais significativas de existência. O título já nos anuncia 

uma grande dúvida e necessidade de repensar ou reexperimentar as 

espiritualidades. 

Tendo visto que os índices de bem-estar espiritual não variam nem intra nem 

inter IES e que a temática da espiritualidade foi considerada como tratada para 

maioria dos/as estudantes da FAFIRE e por metade dos/as formandos/as da UFPE, 

que as compreensões de espiritualidade se concentram nas categorias “Relações 

consigo e suas crenças”, “Resiliência” e “Dimensão Humana”, que os grupos são 

quase uníssonos no pedido de tratamento e aprofundamento da temática 

espiritualidade na formação, duas perguntas nos restam, segundo este panorama e 

o que pudemos perceber. Será, então que a formação humana já acontece? Ou é 

suficiente a discussão das espiritualidades para uma formação humana em 

psicologia? Essas perguntas nos levam a caminhos de interpretação completamente 

diferentes. Respondendo a primeira delas com relação as respostas dadas no 

questionários nas questões dois e três e no eixo de formação das entrevistas, 

dizemos que não, haja vista que os/as estudantes afirmam necessitar de 
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experiências mais significativas na formação que tangenciem as espiritualidades e a 

formação humana como um todo. 

Então, é suficiente discutir espiritualidades em uma formação para que ela 

seja efetivamente humana? Não. 

Os resultados da Escala de Bem-estar Espiritual nos apontaram que não há 

diferença significativa entre os índices de BER, BEE e o espiritual de calouros/as e 

formandos/as da FAFIRE, nem entre os da UFPE. Disseram-nos também que entre 

os grupos inter IES também não há diferença significativa nos índices. A única 

diferença apontada, como vimos, é com relação ao grupo de mulheres e homens 

que participaram da pesquisa, onde as primeiras têm maior índice de BER e 

espiritual com relação aos homens, o que já vimos ser apontado pela literatura de 

maneira geral. 

Nos questionários, no que se refere à questão um, e nas entrevistas 

semiestruturadas, no que se refere à primeira parte, pudemos compreender quais 

visões de espiritualidades os/as estudantes têm e como percebem isso de forma 

prática. Anunciando o que poderiam esperar das experiências de espiritualidades 

em sua formação. E quando nos deslocamos para as respostas seguintes, seja no 

questionário ou nas entrevistas, o que notamos é uma espécie de decepção com a 

vivência acadêmica neste sentido.  

No que tange as questões dois e três do questionário e à segunda parte das 

entrevistas, percebemos que na FAFIRE parte considerável do grupo de calouros/as 

e formandos/as afirmam ter tido acesso as discussões da temática na graduação e 

quanto a importância de discussão é quase unânime a concordância. Já na UFPE, 

os/as calouros/as, em maioria afirmam não ter tido acesso às discussões nos 

espaços formais da academia e os/as formandos/as dividem aproximadamente em 

50% sobre afirmar e negar as discussões. Embora quase todos/as os/as 

participantes afirmem ser necessária a discussão de forma profunda e bem 

trabalhada na graduação. 

O que então justificaria a não diferença nos índices de bem-estar espiritual 

desses grupos? Esperávamos que a experiência formativa em uma instituição 

confessional contribuísse de alguma forma para uma relativa diferença entre esses 

índices de bem-estar? É possível afirmar que a IES de cunho confessional forma 
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pessoas com bases religiosas? E por que os/as estudantes da UFPE também 

apresentam os mesmos questionamentos dos/as da FAFIRE, haja vista na UFPE a 

maioria dos estudantes não ter tido acesso a discussões e ser uma IES laica? Ou 

ainda, a escala consegue medir o que se propõe? 

A FAFIRE é uma instituição que se propõe realizar uma formação humana e 

cristã, segundo seu texto institucional: 

Em 1940, pelas mãos da madre italiana Henrichetta Cesari, nascia o 
Instituto Superior de Pedagogia, Ciências e Letras Paula Frassinetti. 
Criado para atender ao público feminino, o Instituto, que no ano de 
1941 passou a se chamar Faculdade de Filosofia do Recife, 
fundamentou os seus princípios com base na missão e na intuição 
pedagógica de Paula Frassinetti - fundadora da Congregação das 
Irmãs de Santa Dorotéia. Atualmente, denominada Faculdade 
Frassinetti do Recife - FAFIRE, segue com a tradição de promover 
uma formação humana e cristã de qualidade. (FAFIRE, 2016)25 

A experiência formativa em uma instituição de cunho confessional e religioso 

não garante que haja formação humana. É preciso atentar para a maneira que se 

forma. Para ser humana (e cristã, no caso da FAFIRE) faz-se necessárias mudanças 

mais profundas no processo educativo sem a subtração de dimensões humanas que 

possam vir a comprometer a formação integral de quaisquer grupo, seja em ensino 

superior ou não. “A educação confessional pressupõe um credo e uma religião. Uma 

instituição confessional é aquela que adota uma confissão explícita no desempenho 

de suas atividades.” (LIMA et al., S/D, p. 619). Embora a UFPE não faça divulgação 

de texto institucional, sabemos ser uma instituição laica que se propõe formar 

pessoas com base em princípios éticos.  

[...] é impossível escapar do ensino de conceitos éticos na escola. 
Alguns poderiam escolher permanecer ficar em silêncio quanto a 
esses temas, porém esse silêncio não é neutro, mas sim, um 
assentimento à permanência ao status quo ético. Conceitos éticos 
estarão adentrando as salas de aula de um jeito ou de outro. O 
problema é que as pessoas diferem em suas bases éticas. E quando 
se pensa de forma pluralizada, como acontece principalmente nos 
sistemas de ensino público, essa disparidade se torna ainda mais 
evidente. (LIMA et al., S/D, p. 617) 
 

A ética invariavelmente permeia a formação em que se está inserido, por 

vezes uma ética que é proveniente de cada docente, por vezes uma ética mais 

homogênea que repete os padrões da instituição. O fato é que repassar ética, moral, 

                                            

25 Disponível em http://www.fafire.br/. 
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valores como informações não garante uma formação humana, que neste sentido é 

integral. O Sistema de Conselhos de Psicologia alerta para a necessidade de uma 

formação que envolva conceitos de ética para com a prática dos/as futuros/as 

profissionais. Respeitando as questões trazidas para a vivência profissional.  

No estudo de Carvalheiro (2010) sobre a espiritualidade no processo de 

formação de psicólogos/as, ela conclui que 

[...] Pode-se considerar, a partir dos resultados deste estudo, que, na 
formação acadêmica e na clínica psicológica, a falta de escuta para 
outras dimensões do inconsciente humano, a falta de conexão com o 
sentido último na vida dos seres humanos, a desconsideração dos 
valores transcendentes e a profunda dissociação normótica entre as 
dimensões humana e profissional dos formandos em Psicologia 
podem apontar para uma atuação do psicólogo clínico, no mínimo, 
carente de conhecimento atualizado e por que não dizer, de ética 
diante da alteridade do paciente. (CARVALHEIRO, 2010, p. 114) 

Parece-nos que a escala aplicada consegue medir o que se propõe e nos 

aponta que, em linhas gerais este grupo de pessoas experimenta certo nível bem-

estar (religioso, existencial ou espiritual). E que a graduação, segundo suas 

respostas, não interfere nessa experiência, haja vista que nas respostas as 

vivências de espiritualidades na graduação é inexistente, há apenas discussões.  

O fato é que implicitamente (ou explicitamente sem perceber) esperávamos 

que a discussão das espiritualidades em sala de aula pudesse revolver a questão de 

formar humanamente profissionais de psicologia. Discutir conceitualmente as 

espiritualidades é formar cognitivamente, é passar informações e aglutiná-las, ou 

não, em um arcabouço teórico sem necessariamente transformá-las em experiências 

incorporadas, em modos de vida com implicações éticas. Entendendo as 

informações como um conjunto de ideias repassadas ou repassáveis que não 

transformam necessariamente quem as recebe e como experiências incorporadas 

entendemos a informação recebida e a capacidade que ela terá de provocar uma 

dobra de transformação de si sobre quem a recebe. 

Dizemos inicialmente que a espiritualidade tem significação dinâmica e um 

tanto progressiva. Cada estágio de desenvolvimento em que nos encontramos 

possibilitará leituras completamente diferentes do que venha a ser espiritualidade. O 

que nos desloca as espiritualidades, como defendemos durante todo o desenrolar da 

ideia central deste texto. A interpretação que tenha de espiritualidade hoje, será 

outra amanhã, como muitos fenômenos humanos e/ou sociais, ou de qualquer outra 

ordem. O que distingue a experiência das espiritualidades, em nossa leitura, dentro 
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deste contexto é o momento contínuo e ininterrupto de um ser que é integral. 

Remontando a ideia do psicográfico integral de Wilber, diríamos que para avaliar o 

significado que alguém tenha de espiritualidade parte de um modelo similar, mas 

com infinitas possibilidades de gráficos perpassados por outros tantos mais que 

mudam a cada instante. 

Há limitações e potencialidades muito sutis nos processos de formação que 

experienciamos e oferecemos. É preciso atentar para que não estejamos 

redimensionando modelos que problematizamos e questionamos. Os nossos 

formatos de agir e pensar estão por vexes tão enraizados que por ora achamos que 

vamos revolucionar uma ideia e quando nos damos conta só mudamos os vocábulo 

e o forma de falar, o conteúdo permaneceu o mesmo. A formação, a educação, os 

processos de transformação precisam de experiências de ensino e de aprendizados 

que abarquem um modelo mais real de humano. As experiências formativas devem 

ser experiências de vida e crescimento e não apenas de cognição, emoção, mental, 

espiritual ou qualquer outra dimensão que queiramos destacar isoladamente.  

Nossa atualidade pedagógica vem negligenciando, em nome de uma 
racionalidade positivista e de uma lógica identitária, princípios e 
práticas que relacionem diretamente educação com formação 
humana. Com isso, a forma de experienciar o sujeito e a verdade na 
era moderna têm gerando impasses, reducionismos e fragmentações 
que obstaculizam ações pedagógicas coerentes. (FERREIRA; 
SILVA; SILVA, 2016, p. 141)  

Compreender a formação de maneira holárquica, como sugere Wilber, é 

englobar características infinitas do humano e do que o/a rodeia proporcionando 

experiências de ampliação de consciência para efetiva vivência ética para com os/as 

outros/as. As implicações educacionais desta perspectiva podem somar para um 

processo formativo-humano (SILVA, 2015) efetivo e eficaz. Para isso é preciso que o 

processo se dê por três grandes instâncias e atores: educando/a, educador/a e 

instituição. Se não há um efetiva contribuição destes três atores no processo de 

formação humana inviabilizamos o compreender e formar de maneira integral.  

Caminhamos para o fim deste texto com alguma resposta satisfatória, mas 

com muito mais dúvidas no processo efetivo do educar integral do que quando 

iniciamos. Compreendemos as visão de espiritualidade dos/as estudantes das 

graduações de psicologia, comparamos com os índices de bem-estar espiritual e 

também os índices entre os grupos e IES, correlacionamos com o processo de 

formação segundo as leituras dos/as participantes, e compreendemos que discutir 
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espiritualidade em uma formação é ainda permanecer no mesmo modelo de 

educação que temos vigente nos dias atuais. É preciso retomar a discussão e 

encontrar formas de integrar na sala de aula as complexidades que somos e neste 

espaço se encontram. 

Baseado nas contribuições da noção de espiritualidade presente na 
perspectiva transpessoal, podemos dizer que ao educador é 
necessário perceber que colocar a lógica dos papeis sociais em 
primeiro plano seria um equívoco. Pois, nesse exercício, ele serve e 
encarna uma meta educacional que está para além das funções 
sociais. Mais ainda, ele não pode está ali por ele mesmo, mas pela 
concretização de uma intenção que está acima dos interesses de seu 
próprio ego. (SILVA, 2015, p. 127 e 128) 

O processo de educar se constitui de forma complexa e transdimensional, 

repassar informações não é educar. Sócrates ensinava a Alcebíades que para 

governar a cidade era preciso antes que ele governar-se a ele mesmo. Assim 

também o é na arte da educação, da formação humana. É preciso que todos/as 

envolvidos/as no processo estejam se formando humanamente de forma constante e 

ininterrupta. Ser educador/a, formador/a, educando/a em quaisquer experiência que 

se viva e experimente. 

 

6.6.1 VOLTEMOS ÀS JUSTIFICATIVAS INICIAIS 

 

Falar de espiritualidades para nós é uma questão existencial, fica claro em 

cada uma das linhas deste texto. As experiências da vida agregam valores e 

conhecimentos que a academia não nos propicia por muitas vezes, podendo 

também ser um espaço para essas experiências. Nem acreditamos que a academia 

precise ser a instância última de acesso a conhecimentos, mas neste momento 

histórico é o modelo oficial que poderia proporcionar uma formação humana.  

A inquietação e prazer de escrita deste texto e realização desta pesquisa traz 

à tona as justificativas iniciais que trouxemos, embora esteja atrelada também às 

lacunas de pesquisa anteriores e de respostas não encontradas para a nossa 

“questão de pesquisa”, a verdade é que ela nasce de um grande afeto entre o 

conhecer e o existir que vivemos diariamente. Fizemos desta pesquisa um grande 

processo de trans-formação (ANDERSON; BRAUD, 2011, SILVA, 2015) onde o 

título de mestre não é definitivamente o mais importante a alcançar. 
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Discutir as espiritualidades dentro da formação em psicologia movimenta um 

barco abandonado em meio ao mar que por vezes mostra-se calmo e em outros 

momentos inquietante. Trans-forma os/as que assim estejam dispostos/as, não há 

como toca àqueles/as que a isso não desprender qualquer esforço ou interesse. 

Experimentar espiritualidades, seja interpretada sobre qualquer categoria aqui 

apresentada ou qualquer outra que já exista, é desprender-se de amarras que por 

vezes não temos nem consciência. É, como assinala Wilber (2000, 2006) expandir 

consciência aos níveis mais sutis ao mesmo tempo que experimentamos as coisas 

ditas mais viscerais. 

A nossa primeira e maior questão é que não é possível formação humana 

sem levarmos em conta as espiritualidades. Para um processo formativo ser humano 

é preciso que o ser em formação e aquele/a que forma seja considerado como 

integral e também espiritual. É preciso que todos os/as agentes da educação 

compreendam e hajam como seres integrais e também espirituais, para que a 

formação não se dê apenas em níveis cognitivos informacionais, haja vista termos 

percebido a importâncias que as espiritualidades trazem à experiência humana. 

Boainaim Jr. Coloca ainda que o reconhecimento da existência e da 
importância das potencialidades humanas relacionadas à 
espiritualidade, à autotranscendência e à ampliação da consciência, 
assim como o interesse em seu desenvolvimento, é imemorial nas 
culturas e nas sociedades humanas. Embora esse interesse, é 
Boainaim Jr. quem nos ensina, ainda assim como a visão de homem 
e de universo a ele associada, seja com justiça habitualmente 
relacionada ao campo da religião ou da filosofia, é igualmente justo e 
apropriado, sob uma ótica mais atual, considerar grande parte da 
produção cultural desenvolvida nessa área como pertencente ao 
campo que hoje chamamos psicologia. (ANGERAMI-CAMON, 2003, 
p. 4) 

 Tratar de espiritualidade não tem caráter inovador no contexto de formação, 

não é de hoje que se tem ciência de sua existência. “A espiritualidade se perdeu nas 

sombras de uma razão positivista e se requalificou, em situação completamente 

distinta, no contexto moderno.” (FERREIRA; SILVA; SILVA, 2016, p. 144). O que 

questionamos são as consequências de seu afastamento dos espaços de formação, 

sendo destacada não só aqui, mas por muitos autores a autoras que também falam 

sobre o tema.  

Sob as influências de uma modernidade que recusa a espiritualidade, 
o processo pedagógico passou a reduzir a ideia mesma de educação 
focalizando unidimensionalmente os procedimentos e as 
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competências a fim de atender as demandas do mercado capitalista. 
Como resultado, passamos a viver, na contemporaneidade, uma 
pedagogia-da-exclusão pautada em uma pedagogia-das-
aprendizagens-de-competências-por-acúmulo-de-conhecimentos que 
sequer pode ser apreendida como um processo de formação 
humana na medida em que se desvincula da experiência da 
espiritualidade e de integralidade entre as diferentes áreas do saber, 
passando a ajustar os indivíduos ao meio social por meio de uma 
racionalidade isolada e fragmentada que visa à eficiência, 
produtividade e qualidade total, tornando-os, ou não, empregáveis. 
(FERREIRA; SILVA; SILVA, 2015, p. 148) 

Não estamos querendo dizer que a solução para todos os males da educação 

seja retomar essa discussão e vivência nas bancas de formação. Estamos 

apontando que formar psicólogos e psicólogas é antes de tudo formar pessoas e 

sem considerar processos espirituais não se traduz como formação, muito menos 

humana. Desconsiderar parte do fenômeno humano (seja na figura de qualquer ator 

da educação) é não o abranger de forma ampla e tolher as possibilidades que o 

humano é. Seria como ensinar desconsiderando que se há no humano, cognição, 

emoção, afeto, cultura... 

Estamos abrindo a possibilidade para que um determinado 
profissional não tenha de negar suas convicções pessoais para o 
desenvolvimento pleno de suas atividades clínicas. E, de outra parte, 
estaremos possibilitando também a ampliação dos recursos 
pertinentes ao exercício da prática clínica. Assim, se um determinado 
psicoterapeuta acreditar em sua prática clínica não precisará negar 
tal princípio, e tampouco leva-lo a negar publicamente tais 
convicções. O que se faz necessário, no entanto, é que ele tenha um 
balizamento bastante claro e pertinente do quanto suas convicções 
precisam estar enfeixadas com as determinantes de seu instrumental 
teórico-clínico. E não o contrário, como ocorre muitas vezes, quando 
existe um confronto teórico-filosófico entre as crenças e convicções 
pessoais e as teorias psicoterápicas. (ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 
5) 

Referindo-se as possibilidades da ação clínica (em qualquer contexto de 

atuação) de um/a profissional de psicologia, o autor denuncia a possibilidade de não 

subtrair tal conhecimento de sua atuação, dada a informação acadêmica de que isso 

não faz parte da formação.  

 Falar em acompanhamento espiritual não é pedir a alguém para ter 
esta ou aquela atitude religiosa; tampouco ter um experiência 
transcendental. É acompanhar aquela pessoa com respeito e 
confiança. (ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 15). 

 Não estamos dizendo que o/a profissional irá fazer do espaço clínico um 

espaço de transmissão de suas crenças. Como vimos aqui, argumentamos por uma 
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espiritualidade laica, que pode ateia também, não estamos confundindo dogmas 

religiosos com o que acreditamos ser preciso retomar as bancas de formação. 

Podemos ainda afirmar que a temática da espiritualidade se torna 
cada vez mais frequente no seio das discussões acadêmicas até 
mesmo pela necessidade de uma ampliação dos próprios horizontes 
da prática clínica. (ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 23)  

Faz-se necessário espaço, que talvez já começa a ressurgir (se não essa 

dissertação e tantos outros achados científicos não estariam sendo escritos na 

academia) essa temática e a problematização dela seja embasada teórica e 

amplamente com justificativas que deem conta de ser sustentado seu debate não 

apenas em corredores ou eventos extracurriculares, mas nos espaço formais (e 

informais) de formação.  

Desta maneira, estaremos enveredando pelos caminho da 
espiritualidade buscando, igualmente, questionamentos que nos 
levem ao encontro de postulados teóricos e filosóficos que nos 
sirvam de paradigmas para a construção de um novo modelo clínico 
de atuação, e nos quais a reflexão de suas escolas teóricas possa 
transcender os próprios limites. (ANGERAMI-CAMON, 2003, p. 2) 

Os/as participantes da pesquisa apontaram massivamente à necessidade de 

discutirmos essa temática e ainda dos/das que disseram que ela é tratada, vê-se a 

pouca clareza teórica em que se embasam as discussões e apresentações, sendo 

por vezes confundida com religião e religiosidade. O que não diminui a importância, 

mas agrega realmente necessidade de aprofundamento. Sobre essa questão 

também há quem diga em suas respostas que houve discussão sobre 

espiritualidade na formação, mas muito superficial, precisaria ser aprofundada a 

questão já que se trata de assunto tão desconhecido e pouco problematizado. Não é 

apenas uma inquietação, é partilhado por quem hoje experimenta tais 

circunstâncias.  

Há uma forte corrente que defende uma crise atual na educação, embora não 

seja esse nosso tema de questionamentos principal, talvez seja uma das justificativas 

para a atual crise, não sabemos se ela se inicia pela subtração das espiritualidades 

na formação ou se a crise se dá por não se considerar a formação como um processo 

de espiritualizar-se. 

 [...] Evidente o quanto os processos educativos, vivenciados sob a 
esteira de um modelo positivista-reducionista-identitário, vem 
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negando o indivíduo como sujeito espiritual e a espiritualidade como 
experiência formativa. (FERREIRA; SILVA; SILVA, 2016, p. 140)  

Se a lógica do ensinar a qual nos associarmos permanecer a ser neste sentido, 

cairemos num fadado e cansativo ensinar para vomitar informações e não 

transcender o que é conhecido. Estaremos vivos-mortos/vivas-mortas no processo de 

vestir narrativas que não são nossas porque nossos mais singulares potenciais 

tornaram-se sombras.  

O fato é que, nas últimas décadas, instalou-se uma crise sem 
precedentes nos processos formativos, de tal modo que as 
instituições educacionais parecem ter tomado consciência de que já 
não sabem para onde reorientar suas ações. Ou seja, é quase que 
impossível saber, com clareza e precisão, qual a finalidade do ato 
pedagógico. Nesse caso, a pergunta “Educar para quê?” ou “Educar 
a quem?” parece ficar, ainda, sem respostas coerentes e 
satisfatórias. (FERREIRA; SILVA; SILVA, 2016, p. 140) 

Por outro lado, 

Se buscarmos analisar as implicações dessa espiritualidade para o 
campo da educação de forma ainda mais detida, não poderemos 
deixar de lado os elementos que são indispensáveis ao exercício do 
educar: o educador, o educando e a tarefa pedagógica. Assim, 
apesar de saber que esses elementos não são os únicos no 
processo de ensino, partimos da compreensão que eles materializam 
o que não pode ser dispensado. Nesse caso, sem essa tríade 
operando dificilmente podemos falar em Educação. (SILVA, 2015, p. 
126-127) 

Embora o autor faça referência ao processo de educação de maneira geral, 

transferimos para a nossa discussão dentro da formação em psicologia para 

repensarmos também a que modelos de prática pedagógica, que visão que sustenta 

essa prática estamos nos filiando e reafirmando. Enquanto permanece urgente 

fazermos diferente. 

É o educador que primeiro sai de si mesmo, indo além de seu eu, e 
vai em direção ao outro (educando) através de uma tarefa 
pedagógica que extrapola a aquisição de conhecimento ou o 
acúmulo de conteúdos. Por isso, o educador é aquele que precisa 
perceber e experienciar o educando como um sujeito integral, 
complexo e de um território sem limites. (SILVA, 2015, p. 128) 

Se transpormos nossas visões do modelo mais comum de concebermos a 

formação em psicologia, 

[...] o educando é visto não mais a partir de uma lógica identitária, 
como um eu de certo tipo ou imbuído de concretude e auto-
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existência. Menos ainda como um eu que ganha maturidade e poder 
de verdade em função da reificação nos aparatos da razão, da 
racionalidade, de sujeito que sabe. Pelo contrário, o educando é 
percebido como sujeito muito maior que a razão, o intelecto e 
cognição. Ele é, primeiro, multidimensional; e, segundo, de natureza 
espiritual. O que significa dizer que sua potência humana é sem 
limites, aberta, um território sem fronteiras; permitindo ser, a cada 
instante e a cada momento, diferente do que se está sendo e autor 
da própria vida. (SILVA, 2015, p. 128 e 129) 

 Assim, há  

[...] uma desqualificação e desvalorização da espiritualidade como 
experiência formativa por excelência. Nesse caso, a educação, por 
se distanciar do fenômeno espiritual, passa a não ser vivenciada 
como formação humana. (FERREIRA; SILVA; SILVA, 2016, p. 141-
142)  

Daí, portanto, espiritualizar enquanto processo de humanização, de formação 

humana. O convite que fazemos é incluir formas que contemplem as espiritualidades 

na formação em psicologia (ou em qualquer outro espaço de formação, seja em que 

nível ele se der) para potencializar a experiência humana, que pode desdobrar-se 

em profissional, social, cultural, individual, matrimonial, filial... 
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7 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Este trabalho versou sobre as espiritualidades e os índices de bem-estar 

espiritual de estudantes das graduações em psicologia da FAFIRE e da UFPE. 

Focando a interpretação na análise de se e como a temática das espiritualidades é 

tratada na graduação e as relações com os índices de bem-estar de calouros/as e 

formandos/as das duas IES e com os processos de formação dos/as mesmos/as. 

Usando como lente teórica de investigação a abordagem integral/transpessoal de 

Ken Wilber. Objetivamos, assim, analisar e comparar as perspectivas de 

espiritualidades, os índices de bem-estar espiritual e correlacionar com a formação, 

argumentando por uma formação humana. Metodologicamente utilizamos três 

instrumentos de pesquisa, Escala de Bem-estar Espiritual, questionário com três 

perguntas abertas e entrevista semiestruturada, com quatro grupos de participantes, 

calouro/as da UFPE e da FAFIRE e formandos/as da UFPE e da FAFIRE. Não 

encontramos diferenças significativas entre os índices de bem-estar espiritual entre 

os grupos comparados, encontramos seis categorias de análise temática de 

espiritualidades e a recorrente fala da necessidade de discussão da espiritualidade 

no processo de formação, além de alguns grupos afirmarem não ter discussão da 

temática em sua graduação, com maior destaque para os/as calouros/as da UFPE. 

Sabendo das limitações que toda pesquisa tem de tempo, espaço, 

instrumentos e tantos outros, não acreditamos que tenhamos acessado todas as 

possibilidades de respostas e averiguações sobre as espiritualidades. Muito pelo 

contrário, os instrumentos que utilizamos tem diversas limitações, assim como a 

teoria central em que nos baseamos e as nossas leituras também. Mas essa se faz 

uma feliz constatação se considerarmos que pode mobilizar novas e mais profundas 

investigações. 

A estratégia de pesquisa parece eficiente se olharmos tal organização. Mas o 

que de mais importante que talvez tenhamos encontrado é que apenas discutir 

cognitivamente espiritualidade numa formação não a torna efetivamente mais 

humana. Contudo, indicamos que a inclusão desta temática parece reduzir os viesés 

do senso comum, muitas vezes apoiados em visões fundamentalista e que ferem os 

diretios humanos, ajudando os participantes a comporem um visão mais positiva 
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acerca das espiritualidades, assim como oferece um sentido ético para as 

intervenções que são mobolizadas no fazer-se psicólogo/psicóloga.  

Saber e discutir que o humano tem muitas dimensões e é preciso levá-las em 

consideração é importante, mas não suficiente. Ter ciência que somos seres 

integrais, multi e até transdimensionais já parece ser conhecido. A grande questão é 

que não é experienciado. Enquanto a experiência da formação não for integral e 

considerar todas as dimensões e possibilidades do humano, estaremos ainda no 

mesmo modelo de formação técnica que temos nos dias atuais. Tratar de 

espiritualidades não é possível em condições artificiais de experimentação, precisa 

ser sentida. Extrapola as experiências de vida mais comuns e também se encontra 

nelas. Torna-nos senhores de nós mesmos, haja vista não ser uma experimentação 

racionalizada, embora real e consciencial. A nossa questão central para as próximas 

investigações é: Como operacionalizar formação humana integral nos espaços de 

formação de psicologia? 

O convite que nos fazemos a partir de agora é despirmo-nos das viseiras 

mais arcaicas de leituras dos fenômenos que nos cercam e nos dispormos a 

experimentar diferentes (talvez não novas) formas de ver o mundo e além dele, 

lembrando que o mundo pode ser um tanto mais ou menos que a constituição 

terrestre pode alcançar. E viver experiências formativas onde quer que nos 

encontremos. Dizendo de outra forma, o devir de ser humano nos convida a 

entrarmos em contato com outros padrões de vida e leitura de mundo. O caminho é 

longo, mas deveras precioso para os dispostos/as a desvelarem os entremeios e as 

casas de passagem que esta caminhada proporciona. Dispondo-nos a construir, 

descontruir, reconstruir os atalhos que se apresentam, por vezes de forma difusa e 

tortuosa. 

A formação humana é trans-formativa, são as experiências mais significativas 

que podemos experimentar e ocorre a todo e qualquer momento. O que poderá ser 

acessado se experimentado com consciência. Quanto mais disponíveis as 

possibilidades conscienciais e mais complexas vividas mais potencializamos as 

nossas capacidades de educar e educarmos, de maneira tal que o que ensinamos, 

partindo do princípio que ensinamos o que para nós é o bom, o belo, o verdadeiro, 

passa a ser modo de vida e de existir. Não há separação entre o que se diz e o que 



217 
 

se faz, a ação em si é o que se defende enquanto verdade. Estarmos integralmente 

na experiência vivida e no que se manifesta num discurso de formação.  
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APÊNDICE A – Caderno de Pesquisa 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação da UFPE 
Núcleo de Educação e Espiritualidade 

Caderno de Pesquisa 
Profº Dr.º Orientador: Aurino Lima Ferreira 

Estudante: Laila Anine Candida 
 

ESPIRITUALIDADES E BEM-ESTAR ESPIRITUAL NO PROCESSO FORMATIVO 

DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA DO RECIFE – PE À LUZ DA ABORDAGEM 

INTEGRAL/TRANSPESSOAL 

 
Resumo: Este projeto piloto tem por principal objetivo avaliar os instrumentos de 
investigação selecionados para o processo metodológico do projeto de pesquisa 
para a dissertação que foi qualificado no início do primeiro semestre de 2015. 
Projeto de pesquisa este que busca discutir a espiritualidade na graduação em 
Psicologia da UFPE, no sentido de contribuir para a formação humana desses 
futuros profissionais. Usando as perspectivas de espiritualidade de Ken Wilber 
dentro da sua proposta da Psicologia Integral/transpessoal. Neste projeto piloto 
focamos a metodologia voltada para o terceiro objetivo específico.  
 
Para tanto, nossos objetivos são: 
Geral: 

 Analisar e comparar as perspectivas de espiritualidades e níveis de bem-estar 
espiritual de estudantes de Psicologia em duas Instituições de Ensino Superior (IES) 
de Recife - PE à luz da Psicologia Integral/transpessoal de Ken Wilber para apontar 
a contribuição desta temática ao processo de formação; 
Específicos: 

 Analisar as possíveis perspectivas de espiritualidades de estudantes calouros 
e formandos no curso de graduação de Psicologia das IES: FAFIRE e UFPE da 
cidade do Recife no intuito de indicar se e como essa temática vem sendo abordada 
no processo formativo; 

 Comparar as perspectivas de espiritualidades levantadas e os índices de 
bem-estar espiritual a partir da abordagem Integral/transpessoal de Ken Wilber entre 
os grupos de estudantes e intra e inter IES anunciando as possíveis implicações no 
processo formativo 

Desde já, agradecemos a disposição e estamos disponíveis para quaisquer 
esclarecimentos, neste momento ou em qualquer outro. Ainda deixamos aqui 
explícito que seu nome não será divulgado e pedimos, se desejar, que nos sugira 
um nome fictício. Neste pequeno caderno estão organizadas quatro folhas: esta 
folha de rosto, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE); a escala 
de bem-estar espiritual e o questionário. 
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TERMO DE COMPROMISSO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidado/convidada para participar de uma pesquisa para 
uma dissertação que tem como temática central “ESPIRITUALIDADES E BEM-

ESTAR ESPIRITUAL NO PROCESSO FORMATIVO DE ESTUDANTES DE 

PSICOLOGIA DO RECIFE – PE À LUZ DA ABORDAGEM 

INTEGRAL/TRANSPESSOAL”. Este primeiro momento trata-se da pesquisa piloto 
desta mesma dissertação. A sua participação não é obrigatória. A qualquer 
momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 
não trará nenhum prejuízo em sua relação ao pesquisador e à pesquisadora. O 
objetivo desta pesquisa, de forma geral, é compreender se e como a espiritualidade, 
enquanto dimensão humana, é tratada nas ementas e discursos dos alunos da 
graduação em Psicologia da UFPE, indicando suas possíveis contribuições para o 
processo de formação humana. Os resultados poderão ajudar na ampliação do 
estudo desta temática no campo acadêmico, além de contribuir no entendimento do 
manejo na formação do psicólogo e da psicóloga. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a uma escala de 
bem-estar espiritual – ela constitui-se na versão em português da Spiritual Well-
Being Scale, criada por Paloutzian e Ellison (1982) que foi adaptada e validada para 
o Brasil por Marques, Sarriera, Dell’Aglio (2009); um questionário com três questões 
e uma entrevista com aprofundamento das questões deste questionário. A entrevista 
terá o áudio gravado, sob seu consentimento, para podermos transcrever na íntegra 
o que nos foi dito, tendo total sigilo no que aqui será falado. Não há riscos 
relacionados à sua participação. As informações obtidas através dessa pesquisa 
serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não 
serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação e serão mantidos sob a 
guarda do professor orientador. Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o 
celular/e-mail do pesquisador responsável, e da aluna pesquisadora, podendo tirar 
as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
Desde já agradecemos! 
_____________________________       _______________________________ 
       Dr. Aurino Lima Ferreira                           Laila Anine Candida da Silva                    
        PPGE/DPOE UFPE                                    Estudante do PPGE UFPE 
       Cel: 81 99751594                                                 Cel: 81 92347788 
e-mail:aurinolima@gmail.com                         e-mail: lailaanine@gmail.com 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA 

 
Eu, ____________________________________________________________, 
abaixo assinado/a, concordo em participar do estudo em questão, como sujeito. Fui 
devidamente informado/a e esclarecido/a pelo pesquisador Aurino Lima Ferreira e 
pela pesquisadora Laila Anine Candida da Silva sobre a pesquisa, os procedimentos 
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade. 
Local e data _______________________, _________/_________/__________ 
 
Nome: __________________________________________________________ 
 
Assinatura da pessoa: ___________________________________________ 
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EBE – ESCALA DE BEM-ESTAR RELIGIOSO E ESPIRITUAL 

 Responda às questões abaixo de acordo com seu nível de concordância em 

relação à frase. O número 1 indica “Concordo Fortemente” – 2 “Concordo 

Moderadamente” – 3 “Concordo” – 4 “Discordo” – 5 “Discordo 

Moderadamente” – 6 “Discordo Fortemente”. 

 CF CM C D DM DF 

1. Eu não encontro muita satisfação em uma oração 

privada com Deus. 

1 2 3 4 5 6 

2. Eu não sei quem sou, de onde venho ou para onde 

vou. 

1 2 3 4 5 6 

3. Eu acredito que Deus me ama e se importa comigo. 1 2 3 4 5 6 

4. Eu sinto que a vida é uma experiência positiva. 1 2 3 4 5 6 

5. Eu acredito que Deus é impessoal e não está 

interessado nas minhas situações diárias. 

1 2 3 4 5 6 

6. Eu me sinto intranquilo sobre o meu futuro. 1 2 3 4 5 6 

7. Eu tenho uma relação pessoal significativa com 

Deus. 

1 2 3 4 5 6 

8. Eu me sinto realizado e satisfeito com a vida. 1 2 3 4 5 6 

9. Eu não recebo muita força pessoal e apoio do meu 

Deus. 

1 2 3 4 5 6 

10. Eu tenho um sentimento de bem-estar em relação 

à 

direção em que a minha vida está encaminhada. 

1 2 3 4 5 6 

11. Eu acredito que Deus está preocupado com meus 

problemas. 

1 2 3 4 5 6 

12. Eu não tenho muita satisfação em minha vida. 1 2 3 4 5 6 

13. Eu não tenho uma relação pessoal satisfatória com 

Deus. 

1 2 3 4 5 6 

14. Eu me sinto bem em relação ao meu futuro. 1 2 3 4 5 6 

15. Meu relacionamento com Deus me ajuda a não me 

sentir sozinho. 

1 2 3 4 5 6 

16. Eu sinto que a vida é cheia de conflitos e 

infelicidade. 

1 2 3 4 5 6 

17. Eu me sinto mais realizado quando estou em plena 

comunhão com Deus. 

1 2 3 4 5 6 

18. A vida não tem muito significado. 1 2 3 4 5 6 

19. A minha relação com Deus contribui para a minha 

sensação de bem-estar. 

1 2 3 4 5 6 

20. Eu acredito que há um sentido real para a minha 

vida. 

1 2 3 4 5 6 
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QUESTIONÁRIO26 

 

Recife, _________ de ____________________________ de _______________ 

Nome (opcional): _________________________________________________ 

Nome Fictício: ___________________________________________________ 

Período em que está no semestre corrente: ____________________________ 

Se possível, disponibilizar número de telefone para posterior entrevista: ______  

 

Questões: 

1_ Como você compreende espiritualidade?  

2_ Essa temática é/foi tratada em sua graduação? Em que situação(s)? 

3_ Para você, a temática da espiritualidade deveria ser tratada numa graduação em 

Psicologia? Por quê? 

 

Respostas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

                                            

26 O questionário entregue tinha mais de uma folha de resposta. 


