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• Espiritualidade em estudantes de psicologia de uma universidade
brasileira1

Spirituality of Psychology students in a Brazilian University
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP)

Resumo: O objetivo deste estudo é o de verificar como se configura a relação do estudante
de psicologia de uma universidade católica brasileira, com a espiritualidade nos dias de
hoje. Participam da pesquisa 30 alunos de ambos os sexos, do 1º ao 5º ano, com idades
entre 18 e 25 anos. É solicitado que aqueles que participam da pesquisa seriam voluntários,
sendo aceitos seis alunos por ano acadêmico. É usado como enfoque teórico a
Psicossíntese, uma abordagem humanista, criada por Roberto Assagioli, no início do
século passado. Como instrumento é empregado um questionário fechado e uma entrevista
semidirigida, que é gravada e transcrita na integra, para o tratamento estatístico e análise
qualitativa. Através dos dados e significados obtidos é verificado que existe a crença em
uma Entidade Maior na maioria dos alunos, e que também o jovem vivencia a espiritualidade
de maneiras diversas. São obtidas informações sobre a importância da família, sobre a
espiritualidade que atua com grande influência, na infância, e durante a juventude. Os
resultados indicam que a aprendizagem no citado curso ajuda a escolher a linha teórica
que adotará como psicólogo, mas não é determinante na posição que os mesmos adotam
acerca os alunos da espiritualidade/religiosidade.

Palavras-chave: Espiritualidade; Universitário; Psicossíntese; Religiosidade.

Abstract: This study aimed at investigating the relationship between young students of
the Psychology Program delivered by PUC/SP and spirituality nowadays. Thirty male
and female students, from the 1st to the 5th year, aged from 18 to 25 years old, took part
in the research. The participants were requested to volunteer for the research, and six
students per academic year were randomly selected among them. Psychosynthesis, a
humanist approach developed by Roberto Assagioli in the beginning of the last century,
was the theoretical focus. A closed-ended questionnaire and a semi-structured interview,
which was recorded and transcribed in full, were the instruments used for the statistical
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treatment and qualitative analysis. Through the data and meaning obtained, we could
identify that most of the students believe in a Superior Being, and that many of them also
experience spirituality in different ways. We obtained information on the importance of
the family, which really influences the young adult, mainly during his or her childhood.
In addition, during the adolescence, young people tend to make their own choices,
reaffirming or not the parents’ opinion. Finally, students tend to come to the University
with a certain perspective/subjectivity which can help them to choose the theoretical line
they will follow as psychologists, thus showing us that the University curriculum has an
influence on students, but it does not determine their attitude with respect to spirituality/
religiosity.

Keywords: Spirituality; Psychology; University; Psychosynthesis; Religiosity.

Introdução
No século passado, com o advento do estudo da física quântica sobre a

natureza da consciência, deu-se início a uma reformulação da visão mecanicista
de ciência. A influência desses estudos ajudou alguns psicólogos humanistas a
adotarem uma concepção holística de homem, que leva em conta, tanto seus
aspectos físicos, como emocionais, cognitivos e espirituais. Entre esses
psicólogos, classificados pela American Psychological Association (APA) como
Humanistas, pertencentes a 3ª Força da Psicologia, pode-se citar Richard Maurice
Bucke, canadense e um dos pioneiros no estudo científico dos estados superiores
da consciência humana; Willian James, eminente psicólogo dos Estados Unidos
da América; Carl Gustav Jung, suíço, um dos mais expressivos psicólogo europeu,
criador da Psicologia Analítica integrando na mesma, novos conceitos como
inconsciente coletivo, self, arquétipos como ánimus e ánima e Roberto Assagioli,
italiano, criador da Psicossíntese, postulou o self transpessoal para designar o
centro da consciência, a direção espiritual do homem. Todos eles são considerados
percussores da 4ª força da Psicologia que evolui para Psicologia transpessoal

A presente pesquisa tem como embasamento teórico a Psicossíntese de
Roberto Assagioli. Para ele “a Psicossíntese não é mais uma teoria criada, mas
um processo natural de desenvolvimento humano. É o princípio da síntese que é
aplicada à Psicologia”  (In Keen,1974).

Assagioli nasceu na Itália, formou-se em medicina, com especialização em
Psiquiatria e Neurologia. Fez doutorado em Zurich na Sociedade de Psicanálise,
que tinha como membros, na época, Jung e Freud. A tese apresentada foi uma
crítica, em algum sentido, à da psicanálise. Ainda na mesma cidade estudou com
Breuler em um hospital e depois voltou à Itália, onde começou a trabalhar como
psicanalista, sendo o primeiro médico italiano com essa formação.

Percebeu que o método psicanalítico de Freud não lidava com o ser humano
como um todo, mas apenas com uma parte por ele designada de o porão. Foi a
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partir dessa inquietude que criou a Psicossíntese, uma visão holística e não parcial
do Homem. Seu pressuposto básico é de que o individuo encontra-se em constante
processo de crescimento pessoal, com base no seu potencial não manifesto.

Com relação à espiritualidade, Assagioli diz:

Uso do termo “espiritual’’ em sua conotação mais ampla e sempre com
referência a experiência humana e empiricamente observável. Nesse
sentido ‘espiritual’ remete não somente as experiências tradicionalmente
consideradas religiosas, como também todos os estados da consciência
e a todas as funções e atividades humanas que tem como denominador
comum (....) os valores superiores, (...) éticos, estéticos, heróicos,
humanitários e altruístas (in Groff, 1989 p.51).

A atribuição da espiritualidade/religiosidade como parte integrante à área
da saúde, é recente. Antigamente, em especial na Psicologia e na Psiquiatria, os
seguidores viam com receio essa temática, pois esta era muitas vezes associada
a transtornos mentais e ainda como um assunto sem possível comprovação
científica. Ultimamente, o interesse em estudar a consciência e a espiritualidade
do ser humano vem aumentando. Têm-se abaixo apresentadas, como exemplo,
pesquisas recentemente realizadas sobre o assunto em pauta.

Na sua publicação (Angerami-Camon, 2004), a religiosidade é considerada
como dimensão humana, vivida com maior e menor intensidade, dependendo da
cultura e da fase de vida nas quais a pessoa está inserida. Assim, para muitos
atores, a juventude, além de sua base constitucional, está sujeita a variações
ambientais como a experiência generacional que é um ponto de partida para os
trajetos de transcendência.

O estudo de Panzini e outros (2007) vão mais adiante, no artigo denominado
Qualidade de Vida e Espiritualidade, que teve como objetivo realizar uma revisão
da literatura sobre os temas: qualidade de vida e espiritualidade. Como
procedimento eles buscaram os temas em duas bases de dados. Os resultados
mostraram que a qualidade de vida é uma concepção maior que a da saúde,
incluindo a dimensão física, biológica, espiritual, entre outras e que há indícios
suficientes de associação de qualidade de vida com espiritualidade, em estudos
com um alto rigor metodológico, mas que essa área carece de mais estudos,
principalmente no Brasil.

O trabalho de Gastaud e outros (2006), Bem Estar Espiritual e Transtornos
Psiquiátricos Menores em Estudantes de Psicologia: Estudo Transversal, teve
como objetivo mostrar como religiosidade/ espiritualidade e saúde mental parecem
estar positivamente associados. Por isso, realizou o trabalho cujo nome é citado
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logo acima. Os resultados evidenciam  que tais alunos mostraram-se mais distantes
de questões espirituais/ religiosas quando comparados com estudantes de Direito
e de Medicina. Tal fato chamou a atenção dos pesquisadores, uma vez que se
supõe que os estudantes de Psicologia deveriam ser mais voltados para questões
existenciais do que os estudantes de outros cursos.

Essas considerações parecem depender da variação do conceito de
espiritualidade e religiosidade. Temos por espiritualidade, no Dicionário da Língua
Portuguesa (Ferreira, 1986), a doutrina que admite quer quanto aos fenômenos
naturais, quer quanto aos valores morais, a independência e o primado do espírito
com relação às condições materiais. Em Groff (2000) temos como relação especial
de associação do indivíduo com a divindade, uma experiência pessoal e particular,
envolvendo assim questões quanto à postura existencial e filosófica do ser em
contato com o criador, e em Boff (in Camon, 2004) a espiritualidade não implica
na crença em uma divindade, mas sim um estado harmonioso devido a uma
integração existencial. São manifestações humanas que buscam a superação de
si em momentos de problemática em suas vidas. Por religiosidade, em Panzini
(2007) temos a extensão na qual um indivíduo acredita, segue e pratica uma religião,
estando assim mais direcionado à crença dentro de uma instituição com dogmas
e rituais bem definidos. Estes termos são usados muitas vezes em artigos como
sinônimos, mas pode-se perceber que há uma notável diferença entre eles.

Objetivo
No presente estudo, o objetivo contemplado foi o de pesquisarmos a

existência de uma dimensão espiritual em alunos de Psicologia, nas idades entre
18 e 25 anos.

O que nos interessou não foi saber se esses alunos seguem uma religião e
seus dogmas, ou se apenas possui alguma. Buscamos conhecer o universitário
de psicologia suas questões existenciais, se eles encaram o homem como um ser
com dimensão espiritual e como se processa este comportamento. Consideramos,
como hipótese, a influência da família e do currículo universitário sobre a
espiritualidade, tratando-se de uma universidade confecional.

Metodologia
Ao estudarmos o tema da pesquisa Espiritualidade em estudantes de

Psicologia de uma universidade da natureza acima citada, ficou decidido
utilizarmos a metodologia quali-quantitativa, devido ao objetivo do trabalho que
requer reflexões do participante. Em relação a este último, Minayo (1993) considera
que:
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 a potencialidade dos procedimentos estatísticos de análise de dados, na
presença de variabilidade aleatória está contida na possibilidade de se

estabelecer inferência, neste caso, pela chamada inferência estatística.

Utilizamos para a análise estatística, dos resultados das entrevistas o
software SPAD.t, que permitiu que fosse feita a análise estatística do texto, contando
palavras, reconstruindo frases com palavras-chave, associando a fala do sujeito
com questões fechadas, além das análises individuais e globais dos conteúdos
das entrevistas.

Participantes
Foram incluídos na pesquisa, como antes referido, 30 estudantes, de ambos

os sexos, que frequentavam o curso de Psicologia de uma universidade confecional
brasileira, que estivesse nas idades de 18 a 25 anos, faixa etária possivelmente
representativa daqueles que frequentam o citado curso. Os alunos participantes
da investigação foram convidados a integrar-se, em forma voluntária, na amostra
composto de seus (6) para cada ano escolar.

Instrumentos e materiais
Para a coleta de dados foram organizados dois tipos de questionário, um

fechado para os dados demográficos (idade, gênero, ano do curso em que
frequentavam, local de residência, etc) e outro aberto sobre o tema a estudar, que
seria transformado em entrevista individual. Esta seria gravada e transcrita na
íntegra para fins de estudo.

Procedimento
Os estudantes foram escolhidos através de convite apresentado a todos

eles, em todos anos acadêmicos pertencentes a um curso de psicologia para
participarem da pesquisa. Foram selecionados pelos critérios acima estabelecidos,
perfazendo um total de 30. Depois foram convidados para um primeiro contato,
onde foi explicado precisamente o objetivo da pesquisa, que foi estudar o fenômeno
da Espiritualidade na perspectiva dos estudantes e como eles se relacionariam
com tal fenômeno e que o próximo encontro seria individual com duração de, no
máximo uma hora, com os participantes divididos entre as três pesquisadoras.
No mesmo encontro foram tiradas as dúvidas pertinentes à pesquisa e confirmado
o sigilo do conteúdo por eles fornecido e também a confirmação de serem
participantes da pesquisa, através da assinatura do Termo Consentimento Livre e
Esclarecido. Ambos os encontros aconteceram na própria universidade.
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As entrevistas foram gravadas e na íntegra para ambas as análises: a
estatística, já especificado acima (SPAD.t), e os relatos para análise individual e
grupal do conteúdo expresso pelos integrantes da pesquisa.

A obtenção dos dados demográficos foi feita individualmente na própria
universidade, em grupo de 10 para cada investigadora. Antes de começar foram
assinados pelos participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e
confirmado o anonimato por parte das pesquisadoras.

As entrevistas foram gravadas para garantir a autenticidade dos dados e
posteriormente, transcritas para fins de estudo.

Quanto ao uso do SPAD-t, consistiu na análise estatística dos relatos,
extraindo dos mesmos vocábulos significativos para construir frases com as
palavras chaves já determinadas para transformar os dados qualitativos em
quantitativos, empregando como parâmetros, critérios e categorias ou ainda,
identificar com que intensidade, ou grau um determinado conceito ou um dado
comportamento se manifesta. Este procedimento serve para informar o leitor,
mas por falta de adequabilidade o procedimento enunciado não foi usado nesta
pesquisa.

Resultados
Para a análise qualitativa, utilizamos relatos e para a quantitativa, como já

referido, a Sotware (SPAD1).
Para fim de ambas análises, apresentamos os resultados demográficos

obtidos pelo questionário fechado, que nos permitiu encontrar o seguinte:
- A média encontrada na amplitude da idade (18 a 25 anos) foi de 21

participantes.
- A variável gênero resultou de quase 2/3 de mulheres e cerca de um 1/3 de

homens dos 30 participantes.
- Confirmada a distribuição de 6 alunos por ano escolar, perfazendo o total

de 30 estudantes
- Quanto a renda mensal familiar a média foi de R$ 10.600,00 em uma alta

variabilidade de R$ 2.000,00 a R$ 40.000,00.

As duas variáveis discrepantes foram gênero e a renda familiar. A primeira
parece representar a população de alunos de Psicologia em universidades
particulares onde a frequência do gênero feminino é expressivamente maior que
a do gênero masculino. Esses resultados confirmam a veracidade da amostra em
estudo.

No referente à renda familiar a variabilidade expressivamente grande,
possivelmente pela influência do aluno bolsistas do PROUNI e da Fundação São
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Paulo. Portanto, a variável renda familiar na sua amplitude requer estudos
posteriores para caracterizá-la devidamente e verificar a sua influência.

Análise qualitativa das entrevistas
A análise dos relatos obtidos qualitativamente, refere-se aos significados

apresentados pelos estudantes quanto à espiritualidade/ religiosidade. Vale informar
que a pesquisa qualitativa tem por objetivo apresentar situações complexas ou
estritamente particulares, permitindo um alto grau de profundidade, através de
interpretações das particularidades do comportamento em pauta. Pode-se chegar
até a análise dos processos dinâmicos da personalidade relacionados com o
tema em análise.

Alguns dos participantes mostraram-se bastante animados e interessados
em contribuir com o estudo, colocando suas próprias experiências que identificaram
como espirituais. Outros porem, mostraram-se preconceituosos com essa
temática, especialmente por ser realizada em uma universidade católica,
identificando erroneamente a finalidade da pesquisa e interpretando-a como sendo
um estudo religioso, com intenções dogmáticas. Ao contrário, ouvimos
universitários que apresentavam uma espiritualidade bastante desenvolvida por
pertencerem ou terem sido incorporados em instituições religiosas, onde tiveram
a oportunidade de analisar este tema. Essa variabilidade já era um resultado a se
considerar pela grande amplitude nas disposições apresentadas pelos participantes
deste trabalho.

Grande parte dos alunos apresentavam relatos sobre a influência da família,
sendo ela citada várias vezes no desenvolvimento da espiritualidade/religiosidade
dos pais. Em um determinado momento da trajetória dos estudantes, poderão ser
chamados a construir os seus próprios caminhos, sendo autor da sua própria
história com um olhar para o mundo, e assim constituiria o seu próprio processo
de síntese de apropriação de si através de um maior contato com o self
transpessoal, procurando até unificar parte desconexas de si mesmo (Assagioli,
1985).

O modo de expressar do estudante também foi bastante heterogêneo. Alguns
deles mostravam-se bem concisos em seus discursos, enquanto que outros eram
bastante vagos. Alguns davam a sua opinião com propriedade, enquanto que
outros o faziam através de respostas prontas, sem aprofundar-se no tema.

Como já foi referido anteriormente, para a análise estatística, utilizamos de
cálculos dos quais inferimos a separação da espiritualidade da religiosidade, uma
vez que os participantes construíram suas respostas às perguntas da entrevista
mediante suas vivências, seus sentimentos e emoções.

Grande parte dos estudantes demonstram maior afinidade pela dimensão
espiritual por julgá-la com maior amplitude e que facilitaria vivenciá-la de maneira
individual e livre.
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Ao falar de colocar-se em prática a temática como vivência da espiritualidade/
religiosidade em suas vidas, alguns estudantes não foram capazes de diferenciar
uma dimensão da outra e passaram a utilizar frases pré fabricadas. Outros quando
as vivenciavam, manifestavam certo sentimento de culpa por somente utilizar
esses conceitos em momentos de crise, qundo já não havia mais nada a apelar.
Outros ainda expressavam em forma criativa a espiritualidade, utilizando-se de
biografias de personalidade espirituais, pensando na idéia de rede de apoio ao
próximo, na fé, e opinando por um olhar diferenciado sobre o mundo, com respeito
à família, a si mesmo (auto conhecimento) e ao ambiente que o cercavam.

A entrevista permitiu a obtenção de dados em profundidade, referentes ao
comportamento humano nos mais diversos aspectos. No que diz respeito ao
contexto familiar em que o jovem estava inserido, a entrevista ofereceu uma
compreensão que vai além da informação, pois serviu para eliciar a interação
entre os membros da família, o que permitiu ao pesquisador perceber os padrões
e a qualidade dessa interação, tendo em vista as idéias da Psicossíntese (Assagioli,
1989).

Os estudantes entrevistados na presente pesquisa, trouxeram a figura dos
pais como sendo alguém que prestava informação, apoio e liberdade de escolha
no que diz respeito à temática espiritualidade/religiosidade. Ao contrário de uma
atitude de imposição e obrigação por parte dos pais, observamos, através dos
relatos, uma relação de respeito entre as decisões dos filhos e as práticas
familiares.

Encontramos que, na opinião dos entrevistados, o tema da espiritualidade
era pouco abordado no currículo acadêmico. Quando havia o reconhecimento por
parte dos alunos entrevistados de que a espiritualidade devia ser abordada ao
longo da formação profissional, perceberam que no currículo acadêmico era vista
de forma superficial, sendo apenas citada. Segundo alguns alunos, não era
característica do currículo básico de Psicologia tratar do tema, de modo a estimulá-
los a formarem uma opinião crítica acerca do mesmo.

Assim, para a grande maioria, a espiritualidade não é abordada de forma
satisfatória no currículo acadêmico. Mas muitos reconheceram sua importância,
pois gostariam de adquirir um olhar crítico sobre o tema, relacionando-o com às
matérias ministradas no curso de Psicologia e também de saberem manejá-lo
quando fosse profissional, desenvolvendo a espiritualidade em seus futuros
pacientes.

Mesmo com pouco contato que tivemos com os participantes, pudemos
perceber a mudança na forma como a espiritualidade era vivenciada. Alguns
puderam compreender melhor o outro, desenvolveram sua espiritualidade, enquanto
outros questionaram suas próprias crenças e atitudes. Percebemos então, de um
modo geral, que existia uma preocupação por parte do aluno de Psicologia em ter
um maior contato com a espiritualidade na de sua formação profissional. Esse
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interesse aparecia nos estudantes do primeiro ao quinto ano, mesmo com todas
as diferenças individuais e os conhecimentos que estavam adquirindo no curso.

A maioria dos entrevistados demonstrou ter preocupação à respeito da
inserção da espiritualidade em sua prática profissional por acreditarem que,
trabalhando sua própria espiritualidade, isso resultaria num bom trabalho, numa
boa relação com o paciente e, também, porque este poderia trazer a temática
como ponto principal de sua vida. E para o profissional, o tema compreenderia
analisar a crença de seu cliente, contribuindo também para um adequado
desempenho da terapia.

Pensando no conceito de o que é ser um psicólogo clínico, tem-se como
característica básica o intuito de ajudar o outro a conhecer-se, a aprender a lidar
com seus próprios questionamentos e angústias.

Considerando as respostas de modo geral e a análise feita a partir destas,
fica evidente que estes futuros profissionais, independente da linha teórica que
adotem, poderão colocar a religiosidade/espiritualidade como o foco principal da
terapia.

Conclui-se com isso que, essa é uma forma de estar em contato com a
espiritualidade. Pensar que trabalhar com essa temática na prática profissional
depende do conteúdo que o paciente trouxer para o setting terapêutico, que pode
contribuir para estar aberto ao outro e principalmente, estar interessado em
contribuir para seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, e espiritual.

Considerações finais
Encaminhando-nos para o final desta pesquisa, voltamos a afirmar o que já

havíamos dito na introdução, que, embora, os resultados deste estudo não possam
ser generalizados para os estudantes de Psicologia em geral, em razão do número
reduzido de sujeitos e a utilização de apenas um encontro com uma entrevista
semi-dirigida, acreditamos que o mesmo trouxe dados relevantes, que poderão
contribuir para o melhor conhecimento desses alunos.

No presente estudo, o objetivo contemplado foi o de pesquisar o interesse
e a crença na existência de uma dimensão espiritual nos alunos de Psicologia nas
idades entre 18 e 25 anos. O foco não foi saber se esses alunos seguiam uma
religião e seus dogmas, ou se apenas que possuíam algumas, que são questões
implícitas na religiosidade. Buscamos conhecer o aluno de Psicologia com relação
às suas questões existenciais, se ele encara o homem como um ser com dimensão
espiritual e como esse indivíduo lida com ela.

Percebeu-se através de diversos relatos, que o jovem pensa no homem
como um ser espiritual, mas que muitas vezes não consegue definir ao certo
como se configura a espiritualidade. Alguns a concebem através da visão religiosa,

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 31, no 81, p. 516-526



525

enquanto outros apenas possuem interesse pelo tema, vivenciando-o
principalmente através de um olhar diferenciado sobre o outro e o mundo. Alguns
deles não acreditavam na existência de um Ente Maior e quanto a isto, alguns
mostraram conviver bem com essa posição, enquanto que outros apresentavam
dúvidas quanto a esta escolha.

Consideramos que foi possível conhecer a influência da família na
espiritualidade/religiosidade mas temos que o conceito dela varia por constantes
transformações e em função disso, não há como considerar um único modelo de
organização familiar, mas sim vários deles que foram sendo criados a partir de
transformações sociais, políticas, culturais e religiosas pertinentes a cada época.
Por essa razão, vimos que os conceitos e noções tradicionais sobre família nem
sempre correspondem à um modelo contemporâneo, que leva em conta os
movimentos realizados ao longo dos tempos, como a diversidade de práticas
religiosas e espirituais dentro do seu seio.

Além do pluralismo religioso que foi observado nas entrevistas, também foi
possível notar que a prática religiosa unida à prática espiritual, constituindo assim,
por exemplo, famílias que freqüentam assiduamente a igreja e cultivam em seus
lares os ideais de amor e respeito ao próximo.

A qualidade dos vínculos forma uma base na qual o sujeito em construção
irá alicerçar suas relações futuras. Esta qualidade demonstrou-se adequada uma
vez que foi relatada pela maioria dos entrevistados, que se traduz nos vínculos
positivos interrelacionais, isto é, segundo a visão dos jovens, seus pais respeitam
os seus filhos. Acredita-se que isso facilitou o jovem de hoje em dia a buscar
fontes espirituais que façam sentido a sua vida.

Quanto à influência do currículo universitário do curso de Psicologia em
relação à espiritualidade e também à religiosidade, segundo os integrantes da
pesquisa, não é expressiva.

Quanto há o reconhecimento por parte dos integrantes, sobre a necessidade
de incluir o tema em estudo, ao longo de sua formação profissional, eles afirmam
que de fato este assunto é apenas mencionado. Alguns até chegam afirmar, opondo-
se à posição anterior, que o tema em evidência não é característica do currículo
em pauta, desenvolver este tema. Este posicionamento indica que há referência
sobre o tema, mesmo que informa negativa. Como opinião geral não há oposição
contra a introdução desse tema na formação básica do psicólogo chegando até
opinar em que nos cursos de especialização ou de pós graduação é possível
introduzir este tema, sobretudo, ao estudar a psicoterapia humanística. Em termos
de produção bibliográfica, o tema vem crescendo mas ainda não é suficiente para
esclarecer certos aspectos que continuam em aberto, especialmente na relação

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 31, no 81, p.516-526



526

teórica com a Psicossintese, uma vez que neste trabalho, foi levemente tocado,
mas mostrou a eficácia nesta relação.

Tais conhecimentos teórico-práticos, isto é, relacionados com a vivência da
espiritualidade/religiosidade com abordagem teórica afim, poderão ser úteis na
formação do psicoterapeuta, sobretudo com fundamento humanístico.

Os benefícios desses conhecimentos na prática psicoterapêutica, podem
conduzir aos pacientes a uma visão melhor do mundo, com efetivo relacionamento
com as pessoas e com a natureza, sendo possível até desenvolver condições de
melhor enfrentamento aos momentos de crise e até facilitá-lo em sua viagem
rumo ao mundo interno, isto é ao acesso ao self transpessoal, conforme as idéias
de Assagioli (1985).

Seria também necessário pensar como abordar cientificamente os dois
temas, em especial a espiritualidade face sua maior abrangência vencendo
oposições preconceituosas dando abertura aos trabalhos nesta área com o enfoque
referido. Dessa forma, incluírão os conceitos de Assagioli, sobretudo o self
transpessoal, já referido. Poderíamos utilizar até os procedimentos do presente
trabalho, com maior aprofundamento dos aspectos do questionário semi-
estruturado e a subseqüente entrevista.
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