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• Notas sobre o II Congresso
Brasileiro de Espiritualidade e Prática Clínica

Yolanda Cintrão Forghieri1
Instituto de Psicologia – USP

Resumo: Sintetizam-se nestas notas as principais contribuições apresentadas e discutidas
no II Congresso Brasileiro de Espiritualidade e Prática Clínica, promovido pelo Centro de
Psicoterapia Existencial, ocorrido na cidade de São Paulo, em junho p.p. Calorosa e
expressiva audiência de participantes, procedentes de várias regiões do País, demonstrou
o grande interesse manifestado pelo tema. O objetivo geral do Congresso foi atingido
plenamente desde a conferência inicial até as demais palestras, simpósio, mesas-redonda,
temas livres, vivências e cursos pré-congresso. Foi ampliada a interdisciplinariedade ao
redor a  área central, a Psicologia. Situações, as mais traumáticas da vida humana são
tratadas tendo como conforto a Espiritualidade  e por outro lado, as vivências de bem-
estar também são analisadas sob este prisma. Várias abordagens teóricas da Psicologia
são consideradas para compreender a Espiritualidade como substrato para a Psicoterapia,
além do valor dado às religiões ou crenças freqüentes no País. Devido à importância
atribuida ao tema, o Congresso recomenda a continuidade de eventos como este,
focalizando um assunto específico.

Palavras-chave:  espiritualidade, prática clínica, psiconeuroimunologia e religiosidade.

Promovido pelo Centro de Psicoterapia Existencial, com o apoio das
Editoras Thomson Learning e Livro Pleno, e do Curso de Especialização em
Psico-Oncologia do Instituto Sedes Sapientiae, realizou-se na cidade de São
Paulo – SP, de 9 a 12 de junho p.p., o evento acima referido. Contou com a
participação de aproximadamente 300 congressistas, entre os quais cerca de
70 % de psicólogos, 15% de médicos e 15% de educadores, fonoaudiólogos,
enfermeiros e outros profissionais. Procederam não só da cidade de São Paulo
e de outras do interior do Estado, como também do Rio de Janeiro, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Pará e Rio Grande do
Norte, refletindo, assim, um congresso de abrangência nacional.

Na abertura do evento foi prestada, pelo seu Presidente, Valdemar
Angerami-Camon, homenagem a Wilhelm Kenzler, que há vários anos vem dando
grande importância à Espiritualidade, considerando-a indispensável em sua
prática, tanto na Clínica Médica Geral como na Psiquiátrica. A seguir, o
homenageado, agradecendo a distinção, proferiu conferência sobre o tema

1 Professora Titular e Livre Docente pelo IPUSP, docente do Curso de Formação em Psicoterapia
Fenomenológico-Existencial. Endereço para correspondência: Rua Estado de Israel, 847 / 31,
Vila Clementino, CEP 04022-002 - São Paulo, SP. Tel. 5571-2787
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“Espiritualidade, o que é isso? Na prática? Quando? Como?” O orador colocou
várias questões aos congressistas suscitando debates, no final dos quais
apresentou seu próprio modo de considerar o assunto, dando-lhe um cunho de
religiosidade, elucidado com exemplos de sua prática clínica.

O pronunciamento de Kenzler deixou claro desde início, o objetivo do
Congresso que consistiu na valorização da Espiritualidade na prática clínica,
especialmente no campo da Psicologia. Esta finalidade foi ampliada no decorrer
do evento ao abranger, também, as áreas da Medicina, da Enfermagem, da
Fonoaudiologia, da Educação, da Biologia, da Filosofia, da Física Moderna, da
Arte e da Religião. Assim sendo, a Espiritualidade foi abordada sob diversos
aspectos dessas áreas e de articulações entre várias delas, como é o caso da
Psiconeuroimunologia.

Sob a perspectiva psicológica, o tema foi analisado sob as seguintes
abordagens: a psicanalítica , a gestáltica, a fenomenológica, a existencial, a
energética, a antroposófica, a humanista, a psicossíntese e a psicologia
transpessoal. Além disso, foram tratados assuntos específicos como a morte,
as adversidades, o sentido da vida, os pacientes terminais, os suicidas, os
dependentes de drogas, os doentes mentais, e das relações entre cada um
deles assim como a presença ou ausência da vivência da Espiritualidade.

O Congresso desenvolveu-se através de 15 conferências, 12 mesas-
redonda, um simpósio, várias vivências e temas livres. No final de cada atividade
houve oportunidade para diálogos e debates entre os apresentadores e a platéia
que participou ativamente dos mesmos. Foram realizados, também, 04 cursos
pré-congresso, cada um deles tratando sob as seguintes perspectivas: a
Espiritualidade, a Psicossíntese, a Saúde, o Sagrado e a Psiconeuroimunologia.

Nas conferências ficou evidenciado o valor da Espiritualidade no
atendimento à situações de extrema contrariedade, como a morte de pessoa
muito querida, o sofrimento de doenças graves e terminais, de dependência a
drogas, de fracasso em empreendimento importante, de adoecimento existencial,
de rompimento de relacionamento amoroso. Situações prazerosas como as de
bem-estar e contentamento, de recuperação da saúde, de relacionamento
amoroso correspondido, também, foram abordadas dentro do prisma espiritual.

A articulação entre Psicoterapia e Espiritualidade foi assunto de várias
conferências, focalizado sob teorias psicológicas diferentes. Religiões ou crenças,
como a católica, a protestante, a espírita e as de sabedoria negro-africana
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também foram apresentadas e discutidas como vivência espiritual propiciadora
de segurança e amadurecimento pessoal ou, inversamente, como de fanatismo
favorecedor ou decorrente de doenças físicas e psicológicas

Nas mesas-redonda o tema central foi considerado sob perspectivas de
quatro apresentadores, geralmente de diferentes profissões, tais como a de
médico (a), psicólogo (a), educador (a), e fonoaudiólogo (a). A saúde, o
adoecimento, a resiliência, a transcendência, a psicoterapia, a fenomenologia, a
realização pessoal, a psiconeuroimunologia, o perdão, a liberdade, a finitude e a
arte constituíram os temas centrais, todos eles articulados à Espiritualidade.

O simpósio teve como tema “Psiconeuroimunologia e Espiritualidade”,
introduzido brevemente por três apresentadores, que logo levantaram várias
questões em relação às quais demonstraram assumir diferentes posições.  Após
calorosas discussões, a sessão foi encerrada com a manutenção de duas
posições divergentes, uma que considera a vivência da Espiritualidade como
pertencente ao nível dos sistemas orgânicos e outra que a considera como
manifestação da transcendência destes.

Além das atividades acima descritas, ocorreu o lançamento do livro
“Espiritualidade e Prática Clínica” com a participação de vários autores,
organizado pelo Presidente do Congresso e publicado pela Editora Thomson
Learning, um registro a mais do valor do tema básico tratado no evento.

O Congresso foi encerrado com a sugestão de temas e questões a serem
tratados e debatidos no próximo evento, cuja realização está prevista para junho
de 2005. Entretanto, mesmo após esse encerramento formal, muitos
congressistas permaneceram longo tempo no local, discutindo e trocando idéias
sobre questões suscitadas no decorrer do congresso.

O grande interesse manifestado pela maioria dos participantes,
pertencentes a diferentes profissões, e a variedade de assuntos e questões
levantadas, revela a importância e complexidade do tema Espiritualidade, tanto
para a Psicologia como para outras áreas do saber. Revela, outrossim, a
necessidade da realização de congressos, como este, que viabilizem diálogos,
debates e troca de informações entre diferentes profissionais, com o fim de
adquirir e aumentar o conhecimento e a compreensão de um tema de tal
relevância, não apenas para as ciências, mas principalmente para a vida de
todos nós, seres humanos, que buscamos encontrar alguma segurança diante
dos muitos  paradoxos e incertezas de nossa existência.
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