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“Educação não transforma o mundo.
Educação muda pessoas. Pessoas
mudam o mundo”
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PAULO FREIRE

APRESENTAÇÃO
O tema Espiritualidade dessa dissertação de Mestrado não surgiu do
nada; ele sempre teve parte na minha vida porque fui criada em uma família muito
religiosa e preocupada em passar para meus irmãos e eu, conceitos espirituais,
valorizando-os acima, muitas vezes, dos materiais. Posso dizer que isso influenciou
enormemente minha vida de relação social e de profissional da área da saúde, como
farmacêutica que sou. A oportunidade de trabalhar com o cuidado do próximo
sempre me norteou as escolhas.
A ideia de trabalhar com a Espiritualidade veio quando participamos do
II Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade do NUPES (CONUPES),
organizado por professores pertencentes ao Núcleo de Pesquisas em Saúde e
Espiritualidade (NUPES), do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF). Na ocasião pudemos ver e presenciar como a
Espiritualidade tem se difundido pelas diversas universidades do Brasil e do mundo,
entre os cursos da área da saúde, notadamente Medicina, Psicologia, Enfermagem,
Serviço Social entre outras. Universidades como as de Duke e de Washington nos
EUA, a USP e a de Juiz de Fora no Brasil fazem parte deste grupo e têm realizado
pesquisas inovadoras e muito interessantes, mostrando a importância e necessidade
do aprofundamento deste tema na vida acadêmica e profissional dos estudantes,
principalmente naqueles que lidam diretamente com o relacionamento humano.
Muitas outras como a Faculdade Santa Marcelina (FASM) em São Paulo, já
instituíram em seus currículos da formação médica a Espiritualidade como disciplina
obrigatória ou optativa, pois entendem a necessidade de abordar de forma mais
estruturada a Medicina baseada na pessoa, assim como “o lado espiritual do ser
humano e a urgência de formar os profissionais para abordá-la em toda sua
complexidade” (FONTÃO, 2017).
Pensei então, como esse conteúdo espiritual, muito falado nos
protocolos de atendimento a pacientes durante a graduação, na maioria das vezes
sem muita ênfase, precisava ser estudado no sentido de mostrar aos profissionais
sua importância para a saúde física, mental e social dos indivíduos em geral; pensei
em como um profissional atualizado e preparado espiritualmente, pode ajudar e

9

fazer diferença na saúde das pessoas que assiste e com isso, mudar a qualidade de
vida em relação à saúde, maneira de viver e se relacionar com seus próximos. E por
fim, fiquei curiosa em saber como estaria a Espiritualidade dos alunos em nosso
curso de Medicina, ainda nas suas primeiras turmas do Centro Universitário
Municipal de Franca - Uni-FACEF; como a Espiritualidade inerente ou a se
desenvolver nesses estudantes e futuros profissionais poderia influenciar na
qualidade de vida deles próprios e também da comunidade a eles vinculada nos
estágios ambulatoriais da graduação ou em seus futuros relacionamentos como
médicos.
As disciplinas cursadas no curso do Mestrado Interdisciplinar do
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, também me mostrou
que a Espiritualidade poderia estar ligada ao desenvolvimento humano dos países,
pois traz nela inserida uma ética que norteia os comportamentos e relacionamentos
humanos nas comunidades. As teorias e ensinos trazidos por Amartya Sen na
Disciplina de ‘Aspectos Humanos e Sociais do Desenvolvimento’, lecionada pela
orientadora do trabalho, Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro, vieram ao encontro
disso, estimulando nossos estudos e pesquisas sobre os conceitos da condição de
agente, funcionamentos, capacidades, liberdades substantivas inter alia, e que
intentamos relacionar aos estudantes da graduação do curso de Medicina do Centro
Comunitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, onde atualmente atuo como
professora.
As pesquisas e entrevistas realizadas mostraram, então, como a
Espiritualidade, ligada ou não às religiões/religiosidades e também presentes nos
ateus e agnósticos, é intrínseca à vida dos alunos participantes, mas estes nem
sempre

conseguem

vincula-la

ao

dia-a-dia

acadêmico,

apesar

de

nos

surpreenderem positivamente com rico conteúdo trazido.
Esse conteúdo também nos remete que se a Espiritualidade for
trabalhada e estimulada junto aos alunos, estando eles na condição de agentes
durante sua formação e como futuros profissionais, terá um importante papel na
comunidade onde estão e estarão inseridos. Tendo consciência de sua importância
poderão agir com mais ética, valorizando o ser humano, respeitando seus
sentimentos e crenças e proporcionando uma melhor saúde no cuidar e tratar;
atuando como profissionais, participantes em equipes dentro das Unidades de
Saúde, das clínicas e consultórios, e até mesmo como gestores institucionais ou
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políticos, poderão valorizar e empregar a ética, a humanização que a Espiritualidade
inspira. Explorando isso para uma visão mais ampla, pensamos nesses alunos numa
condição de agentes promovedores do desenvolvimento de uma região, nas
comunidades onde estarão atuando, desenvolvimento esse, foco de nossos estudos
e pesquisas no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do
curso de Mestrado Interdisciplinar onde estamos inseridos.
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RESUMO
Esta dissertação busca conjugar o conceito de espiritualidade com a visão de
desenvolvimento por meio de uma pesquisa com alunos do curso de Medicina do
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF. Objetivou-se investigar
perspectivas dos estudantes sobre a espiritualidade, a saúde, a educação médica e
o desenvolvimento, e como pensam e agem em relação aos temas em questão;
verificar também como a espiritualidade pode contribuir na formação desses alunos,
entendendo-os como agentes do desenvolvimento na área da saúde e como
cidadãos. Foi proposta, então, uma pesquisa exploratória com base em dados
primários, com 8 alunos da graduação do primeiro ao quarto ano do curso, realizada
com aplicação de entrevistas semiestruturadas. Os dados passaram por uma análise
de conteúdo, segundo os moldes propostos por Minayo (2007). Os resultados nos
mostraram muita riqueza e oportunidades para estudo, discussão e aprendizado
sobre a espiritualidade ligada à saúde, à ética, à formação médica e ao
desenvolvimento social. Relacionado à saúde, os participantes falam da
espiritualidade ligada à humanização, à ética intrínseca a ela, ao crescimento
pessoal e a uma melhor relação aos pacientes; a respeito da formação médica, a
necessidade de estudar e desenvolver a espiritualidade para se conhecerem melhor
e não perderem a humanização no cuidado das pessoas; em relação ao
desenvolvimento, trouxeram a espiritualidade como estímulo ao incremento de
valores éticos na política, com governantes mais empáticos e humanos, para que
haja mais justiça e liberdade, melhorando a qualidade de vida, o crescimento
pessoal e a funcionalidade dos agentes do desenvolvimento.
Palavras-chave: Desenvolvimento
Espiritualidade. Ética. Saúde.

como

Liberdade.

Educação

Médica.
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ABSTRAT
This dissertation seeks to combine the concept os spirituality with the vision of
development through a research with medical students from the Centro Universitário
Municipal de Franca – Uni-FACEF. The objective was to investigate student’s
perspectives on spirituality, health, medical education and development, and how
they think and act in relation to the themes in question; also to verify how spirituality
can contribute to the education of these students, understanding them as agents of
development in the area of health and citizens. Then, na exploratory research based
on primary data was proposed, with 8 undergraduate students from the first to the
fourth year of the course, carried out with the application of semi-structured
interviews. The data underwent a content analysis, according to the models
proposed by Minayo (2007). The results showed us a lot of wealth and opportunities
for study, discussion and learning about spirituality related to health, ethics, medical
training and social development. Relates to health, the participants talk about
spirituality linked to humanization, ethics intrinsic to it, personal growth and a better
relationship with patients; regarding medical training, the need to study and develop
spirituality in order to get to know each other better and not lose humanization in
caring to people; in relation to development, they brought spirituality as a stimulus to
the increase of ethical values in politics, with more empacthic and human leaders, so
that there is more justice and freedom, improving the quality os life, personal growth
and the functionality of the agentes of development.
Keywords: Development as Freedom. Medical Education. Spirituality. Ethic. Health.

13

SUMÁRIO
RESUMO........................................................................... 11
1.

INTRODUÇÃO.................................................................. 14

2.

ESPIRITUALIDADE E SAÚDE......................................... 17

3.

ESPIRITUALIDADE E EDUCAÇÃO MÉDICA.................. 23

4.

ESPIRITUALIDADE, ÉTICA E DESENVOLVIMENTO..... 27

5.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.......................... 32

6.

RESULTADOS...................................................................35

6.1

Contextualização do Curso de Medicina........................... 35

6.2

Apresentação dos Participantes em Termos da
Construção da Própria Espiritualidade.............................. 36

6.3

Análise das entrevistas por categorias e subcategorias... 47

7.

DISCUSSÃO..................................................................... 94

8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................ 105
REFERÊNCIAS............................................................. 108
ANEXO.......................................................................... 111

14

1 INTRODUÇÃO
Para Amartya Sen (2000), economista e filósofo indiano, os índices de
desenvolvimento social e humano estão relacionados com a qualidade de vida e
bem-estar das pessoas, com a maneira como essas pessoas vivem, baseando suas
escolhas naquilo que lhes é importante, que gostam e precisam, e de acordo com as
capacidades necessárias e inerentes que cada um consegue adquirir, independente
de terem ou não recursos financeiros ou renda. Ou seja, o desenvolvimento não
pode estar ancorado apenas na economia.
Seguindo essas concepções de Sen (2000), Martha Nussbaum (2015)
complementa a necessidade de uma educação tanto nos níveis básicos como nos
superiores, que valorize as Artes e as Humanidades (aqui entendendo a
espiritualidade como uma delas), além das já amplamente ensinadas na área das
ciências tecnológicas, hoje valorizadas em função do desenvolvimento voltado para
o lucro econômico. Essa filósofa defende com paixão os valores humanistas, com
uma educação formativa de cidadãos universais e não meramente convenientes
para o mercado, com capacidade de compreender e serem sensíveis aos valores
éticos fundantes da civilização como meta para a construção de uma sociedade
democrática. Defende um projeto de aprendizagem em que sejam importantes as
oportunidades de crescimento das capacidades de cada cidadão, com mais
oportunidades e consequentemente mais liberdades substantivas. Oportunidades
que deem ao cidadão condições para que se desenvolva dentro de um referencial
de dignidade humana e de valores para melhorar sua autonomia individual e social,
que lhe faculte pensar e também argumentar, com raciocínio crítico. No caso de
nossa pesquisa e seguindo essa linha de pensamento, o futuro médico sendo
formado sob este imperativo ético, saberá atuar com respeito a isso, atuando como
agente de mudança. Nussbaum também enfatiza a empatia como forma de observar
o mundo desde o ponto de vista do outro, especialmente daquele que a sociedade
tende a considerar como inferior ou excluído; enfatiza o cultivo da imaginação
através das humanidades e das artes para tornar essa empatia mais fácil de se
realizar.
Isso significa a capacidade de pensar como deve ser se encontrar no lugar
de uma pessoa diferente de nós, de ser intérprete inteligente da história
dessa pessoa e de compreender as emoções, os anseios e o desejos que
alguém naquela situação pode ter (NUSSBAUM, 2015, pp.95-96).
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Recentemente escolas da área da saúde, inclusive da Medicina,
implantaram em seus currículos, a temática ou disciplina da espiritualidade ligada à
saúde. Outras instituíram ligas ou grupos de estudos, visando o entendimento maior
e o aprendizado de novas técnicas para se aplicar melhor a espiritualidade no
cotidiano acadêmico e profissional. Parafraseando Nussbaum, a espiritualidade por
estar inserida dentro de preceitos humanitários, ajuda a “criar um mundo no qual
vale a pena viver, com pessoas que são capazes de enxergar os outros seres
humanos como pessoas completas, com opiniões e sentimentos próprios que
merecem respeito e compreensão, e nações que são capazes de superar o medo e
a desconfiança em prol de um debate gratificante e sensato” (NUSSBAUM, 2015, pp
143-144).
Vale ressaltar aqui também o conceito da condição de agente de
desenvolvimento preconizado por Sen (2000), que segundo Zambam (2012), implica
em ações individuais, ou seja, aquelas que livremente as pessoas consideram
importantes, integradas na dinâmica sociocultural, tendo assim condições de
influenciá-las.
O agente é aquele que age e ocasiona mudança e cujas realizações podem
ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos,
independentemente de as avaliarmos ou não também segundo algum
critério externo (SEN, 2000, p.33).

Amartya Sen (2001), traz que a condição de agente de um indivíduo
está relacionada com a realização de valores e objetivos que ela busca porque vê
razão nessa busca, e que podem estar conectados ao seu bem-estar ou não. Se
uma pessoa almeja a independência de seu país, ou a prosperidade de sua
comunidade ou algum outro objetivo geral, sua realização da condição de agente
envolveria a avaliação do estado de coisas à luz desses objetivos, e não meramente
à luz da extensão na qual essas realizações contribuiriam para seu próprio bemestar.
Sendo assim, pensamos também na espiritualidade inserida na
educação médica como um dos fatores importantes para o desenvolvimento
idealizado por Amartya Sen, colocando o aluno na condição do agente preconizado
por ele, uma vez que a mesma agrega valores éticos às pessoas, podendo ajudar a
diminuir injustiças e desigualdades sociais, colocando cada vez mais a humanização
em um lugar de destaque no desenvolvimento da comunidade.
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Diante do exposto, a atual pesquisa tem como objetivo investigar
perspectivas de alunos do curso de Medicina sobre Espiritualidade, Saúde e
Educação Médica, refletindo sobre sua interface com a teoria do Desenvolvimento
da sociedade. Especificamente tencionamos compreender as diversas formas de
pensar e agir dos universitários envolvidos, em relação à espiritualidade, saúde e
desenvolvimento humano e social; e verificar aspectos da espiritualidade que podem
contribuir na formação médica do graduando, melhorando sua condição de agente
do desenvolvimento, na área da saúde e como profissional cidadão.
Observa-se visível angústia e desconforto presenciados em diferentes
graus nos alunos dos cursos de Medicina, o que nos remete a buscar com mais
profundidade suas necessidades e conhecimentos em relação a como a
espiritualidade estaria presente em suas vidas; quais os valores sociais, éticos e
morais preconizados por esses estudantes e como reagem a cada desconforto
encontrado no decorrer do curso.
O referencial teórico será abordado nos capítulos que se seguem: 1 –
Espiritualidade e Saúde; 2 – Espiritualidade e Educação Médica e 3 –
Espiritualidade, Ética e Desenvolvimento.
Serão apresentados na sequência, capítulos referentes aos resultados
obtidos por meio de entrevistas com alunos do curso de Medicina do Centro
Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF que trouxeram a espiritualidade
relacionada com a ética na saúde e consequentemente sua influência na saúde das
pessoas; trouxeram a espiritualidade relacionada com a educação médica e sua
importância vinculada à humanização durante e após a graduação profissional, e
como a espiritualidade pode ajudar e influenciar o desenvolvimento social e humano,
nas comunidades onde esses estudantes atuarão, dentro de uma ética por ela
inspirada.
Diante desse panorama, a noção de espiritualidade neste trabalho será
abordada sob o aspecto da humanização e da ética incorporadas a ela, o seu papel
na melhora do bem-estar de estudantes de Medicina durante sua formação; na
melhora do relacionamento entre esses estudantes e seus pacientes durante a
graduação e no futuro, quando já estarão atuando como profissionais; abordada
também sob o aspecto do incremento da saúde desses indivíduos e em como isso
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implicaria no desenvolvimento da sociedade onde estão inseridos como cidadãos e
agentes atuantes e ativos.

2 ESPIRITUALIDADE E SAÚDE
Durante as últimas décadas, final do Século XX e início do XXI
principalmente, a espiritualidade tem sido foco de pesquisas de estudiosos,
principalmente aqueles voltados para a Medicina e para o relacionamento humano,
como a Psicologia e a Sociologia, haja vista a grande quantidade de artigos e livros
encontrados sobre o tema. Indicações científicas do benefício da espiritualidade nos
programas terapêuticos de diversas doenças já são amplamente aplicadas pelos
profissionais da saúde. A associação entre espiritualidade e saúde é válida e
possivelmente relacionada entre si e já podemos dizer que a saúde de indivíduos é
determinada pela interação de fatores físicos, mentais, sociais e espirituais (SAAD;
MASIERO; BATTISTELLA, 2001).
Olhando para a

história

da humanidade

percebemos que

a

espiritualidade sempre esteve presente na vida do homem, principalmente aquela
relacionada à religião. A necessidade de compreender aquilo que nem sempre pode
ser explicado, levou-o a procurar dentro de si formas de minimizar sofrimentos e
agradecer alegrias.
Por volta da década de 1960, começaram a ser publicados diversos
estudos epidemiológicos demonstrando a relação entre espiritualidade e a saúde do
paciente. Três foram as principais razões desses estudos: Primeiramente porque,
apesar do tremendo avanço da educação, psicologia e principalmente da medicina
científica, áreas em que a secularização deveria predominar e avançar, grande parte
da população tem a espiritualidade vinculada à religião como parte importante na
vida, crendo e praticando dentro de seus preceitos. Em segundo lugar, estava o
aumento das tendências demográficas e econômicas, com mais pessoas nascendo
e envelhecendo no mundo devido ao progresso da medicina, aumentando os custos
com saúde e qualidade de vida. A espiritualidade inserida nas religiões sempre
ajudou e ajuda na promoção da saúde e na prevenção de doenças graças à sua
filosofia e tradição de cuidar de pessoas oprimidas, necessitadas e vulneráveis. As
Santas Casas dirigidas e mantidas durante muito tempo, por pessoas ligadas às
religiões, eram as instituições que cuidavam e atendiam doentes carentes, sendo
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estes com ou sem recursos; nessa longa história de envolvimento nos assuntos da
saúde, a espiritualidade pode ser então, de particular ajuda na crise da assistência
prestada. A terceira razão para o estudo está relacionada com a mudança da face
da medicina, que criou uma desilusão quanto ao seu custo financeiro e à sua
natureza rotineira e impessoal de cuidar da saúde; desilusão devido ao número de
erros e complicações apresentados, além dos efeitos colaterais das drogas e outros
tipos de tratamento. Os pacientes têm suas doenças diagnosticadas e tratadas com
competência e dentro da última tecnologia, podendo ter suas necessidades sociais,
psicológicas e espirituais ignoradas por causa de um sistema de saúde assistencial,
cada vez mais otimizado, e que ainda enfatiza mais o físico em detrimento do
espiritual.

A educação médica rumou em direção a uma divisão bimodal entre

fornecer médicos com habilidades de alta tecnologia, analíticas e redutivas,
necessárias para tratar e diagnosticar doenças físicas, e médicos treinados em
antítese, para ajudar pessoas a mudar seus estilos de vida, prevenir doenças e
serem sensíveis ao social, fatores psicológicos e espirituais na vida de seus
pacientes (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 2001).
Nas décadas seguintes cresceram os conceitos da chamada
“Espiritualidade Baseada em Evidências”. Pesquisadores focaram no estudo dos
mecanismos pelo qual a fé levaria a diferentes desfechos clínicos (NEWBERG; LEE,
2005) e de que forma os médicos deveriam abordar esse assunto na prática clínica.
A questão não é apenas pensar se o homem tem um espírito, mas mais importante
que isso, é debater a afirmativa inquestionável de que o homem possui
espiritualidade. Alguns estudos mostram que as pessoas vivenciam melhor a saúde
mental e adaptam-se ou superam com mais sucesso o estresse, se têm
espiritualidade religiosa. Pessoas espiritualizadas são fisicamente mais saudáveis,
precisam menos de assistência médica e têm estilo de vida mais salutares –
devemos lembrar aqui que pessoas agnósticas ou ateias podem expressar sua
espiritualidade de várias formas fora da religião (junto à natureza, praticando
meditação, ouvindo música ou pintando um quadro, entre outras maneiras) (SAAD; MASIERO; BATTISTELLA, 2001). O uso de estratégias religiosas e ou espirituais
para manejar o estresse diário ou advindo das crises que ocorrem ao longo da vida
das diferentes pessoas foi definido por Panzini e Bandeira (2007) como coping
religioso/espiritual (CRE), que resultou na produção do construto Escala CRE, para
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ajudar na quantificação desse estresse. Levando em conta o seu significado aqui
exposto, a palavra coping pode ser entendida, traduzindo do inglês para o
português, como enfrentamento, ou seja, como as pessoas enfrentam as diferentes
crises da vida. Pargament (1997), a partir desse conceito e levando em
consideração a distinção dos resultados benéficos ou negativos e prejudiciais
proporcionados

por

essas

estratégias,

já

havia

classificado

o

coping

respectivamente como positivo ou negativo. Temos então resumidamente o coping
positivo e o coping negativo.
Nas pesquisas e práticas clínicas do psiquiatra americano e diretor do
Centro de Espiritualidade, Teologia e Saúde da Universidade de Duke, Harold G.
Koenig, e dentro do contexto da saúde, encontramos conceitos de espiritualidade
que definem espiritualidade como a relação com o sagrado, o transcendente, que de
acordo com a crença de cada um, pode ser Deus, o poder superior, força maior,
verdade suprema, a realidade última; para ele, a espiritualidade se refere ao domínio
do espírito, à dimensão não material ou extrafísica da existência (Deus ou deuses,
almas, anjos, demônios) (KOENIG, 2012). É uma busca pessoal para entender
questões relacionadas ao fim da vida, ao seu sentido, sobre as relações com o
sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas
religiosas ou formação de comunidades religiosas (KOENIG, 2001).
Espiritualidade também é definida pela médica paliativista Christina
Puchalski, pioneira no campo da espiritualidade e saúde da Universidade George
Washington onde atua como diretora do Instituto George Washington para
Espiritualidade e Saúde (GWish), como aquilo que traz significado e propósito à vida
das pessoas. Nessa definição, utilizada por ela como base em cursos médicos sobre
espiritualidade e saúde, a espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui
para a saúde e a qualidade de vida das pessoas; é expressa como uma busca
individual mediante a participação em grupos religiosos ou que possuem algo em
comum,

como

fé

em

Deus,

naturalismo,

humanismo,

família

e

arte

(PUCHALSKI,1999).
Para Jung (1986), a espiritualidade não está em referência a uma
determinada profissão de fé religiosa e sim na relação transcendental da alma com a
divindade e na mudança que daí resulta, ou seja, espiritualidade está relacionada a
uma atitude, a uma ação interna, a uma ampliação da consciência, a um contato do
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indivíduo com sentimentos e pensamentos superiores e no fortalecimento e
amadurecimento que este contato pode resultar para a personalidade (ELIAS, 2001).
Para outros autores, incluindo alguns brasileiros como Giancarlo
Lucchetti (2015, p. 83), médico geriatra, professor e pesquisador da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), a espiritualidade é descrita como "a busca pessoal
para obter respostas às perguntas finais sobre a vida, sobre o significado e sobre o
relacionamento com o sagrado ou transcendente, que pode (ou não) surgir a partir
do desenvolvimento de rituais religiosos e da formação da Comunidade". (KOENIG;
MCCULLOUGH; LARSON, 2001, LUCCHETTI; KOENIG; PINSKY; LARANJEIRA;
VALLADA H, 2015, p.83).
Vemos que as concepções de espiritualidade acima são semelhantes e
nos remetem a vários pontos em comum. No nosso ponto de vista, ao contrário do
que muitos podem ainda pensar, a espiritualidade, além de estar presente nas
religiões ou na religiosidade das pessoas, está também relacionada com o
transcendente que cada um de nós traz em seu íntimo e no modo de entender e
viver a própria vida, envolvendo buscas individuais que visam uma melhora íntima
voltada ao bem-estar individual e na vida de relação; ela nos leva a uma dimensão
extrafísica da existência, podendo estar assim relacionada a Deus ou a um ser
superior, àquilo que dá sentido à vida, ao sagrado. A espiritualidade é inerente ao
homem e mesmo aqueles que se dizem ateus possuem a necessidade de se
conectar com esse transcendente, com algo que lhes traga paz e tranquilidade de
espírito. Assim, ela tem uma relação muito forte com o bem-estar do ser humano
que dela precisa, entre outros fatores, para se manter saudável.
Trazemos

esses

conceitos

para

mostrar

a

importância

da

espiritualidade na vida e na saúde de cada indivíduo, através de sua religiosidade ou
de suas crenças pessoais, e como pessoas se socializam e se relacionam, a
espiritualidade consequentemente torna-se importante na saúde da comunidade
onde estão inseridas: saúde física, mental, social. Em 1988, a Organização Mundial
de Saúde (OMS), após aprofundar e discutir durante anos as investigações sobre
espiritualidade, intentou incluir a dimensão espiritual no conceito multidimensional de
saúde, remetendo a questões como significado e sentido da vida, e não se limitando
a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Para ela, a espiritualidade é
o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a
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suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente
compreendido. Uma resolução da 101ª sessão do Conselho Executivo em 1998
solicita que o Diretor Geral considere uma emenda à constituição definindo saúde
como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e
não apenas a ausência de doença ou enfermidade (WHO, 1998).
Seguindo a tendência da OMS, no Brasil foi criada em 2003 a Política
Nacional de Humanização (PNH), também chamada de HumanizaSUS, que hoje
forma uma rede social de pessoas interessadas ou já envolvidas em processos de
humanização da gestão e do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS). Ela efetiva
seus princípios no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde
pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e
usuários. Nela, o conceito de humanização está como a valorização dos usuários,
trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde, trazendo o valorizar
como oportunizar aos sujeitos uma maior autonomia, a ampliação da sua
capacidade de transformar a realidade em que vivem, através da responsabilidade
compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos
processos de gestão e de produção de saúde (BRASIL, 2003).
Em suas diretrizes, a PNH prioriza a melhora do ambiente de trabalho
dos funcionários da saúde, e onde o usuário é atendido e tratado; estimula a gestão
participativa e cogestão com a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise
e de decisão; valoriza a participação do trabalhador dando a ele visibilidade às suas
experiências e capacidades, além de inclui-los nas tomadas de decisões; defende os
direitos dos usuários de saúde garantidos por lei e que devem ser efetivos desde a
recepção para o cuidado até a sua alta; promove o acolhimento humanizado desse
usuário,

reconhecendo

suas

reais

necessidades

sustentadas

na

relação

equipe/serviço/usuário, valorizando as práticas de saúde que são construídas de
forma coletiva e tendo como objetivo a construção da relação de confiança,
compromisso e vínculo entre seus participantes, numa rede socioafetiva; estimula a
clínica ampliada e compartilhada que contribui para uma abordagem clínica do
adoecimento e do sofrimento, e que considera a singularidade do sujeito, a
complexidade do processo saúde/doença, permitindo assim, o enfrentamento da
fragmentação do conhecimento e das ações de saúde com seus respectivos danos
e ineficácia (BRASIL, 2003).
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Em todas elas podemos ver a espiritualidade presente na preocupação
do bem-estar dos indivíduos, mas é no acolhimento e na clínica ampliada e
compartilhada da PNH que percebemos a importância de se reconhecer a
espiritualidade tanto dos usuários como da equipe de trabalhadores envolvidos,
onde o médico certamente faz parte e atua. Indivíduos espiritualizados terão
facilidade de entender os princípios e diretrizes da PNH, aderindo a seus preceitos e
se esforçando para cumpri-los e também participar nos processos e tratamentos
fornecidos (BRASIL, 2009). Claramente vemos nessa política ligada à saúde, a ideia
apregoada por Amartya Sen na valorização da condição de agente dos indivíduos tanto trabalhadores como usuários, na ampliação de suas capacidades de
transformação e de suas funcionalidades, que podem apresentar resultados tanto
em proveito próprio como em favor da comunidade. E podemos por fim compreender
uma complementação nesses conceitos, tanto da saúde com espiritualidade e
humanização, como da visão mais humanista de desenvolvimento de Amartya Sen.
Essa nova proposta da saúde a partir de uma visão mais integral e
sistêmica vai ao encontro de uma visão mais espiritual do sentido da vida, pois traz
uma postura e ética mais humana, com usuários e principalmente profissionais da
saúde preocupados com práticas empáticas e afetivas, procurando olhar mais para a
pessoa de forma integral, incluindo sua espiritualidade nesse processo e pensando
menos na doença de uma forma fragmentada e pontual (BRASIL, 2009).
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3 ESPIRITUALIDADE E EDUCAÇÃO MÉDICA
No Brasil, o ensino médico é pensado a partir das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Medicina, que buscam uma nova
orientação para contribuir na formação do profissional médico que a sociedade
contemporânea exige, estabelecendo princípios, fundamentos e finalidades da
graduação em Medicina. Elas destacam uma:
formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para
atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e
coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da
cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo
como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do
processo de saúde e doença (BRASIL, 2014, p.1).

Essas diretrizes aconteceram em resposta ao tipo de ensino médico no
Brasil e no mundo das últimas décadas, que evoluiu para uma formação científica,
voltada para um modelo fragmentado e tecnológico, focado na maioria das vezes
mais na doença do que no doente. Estão ocorrendo a partir daí, mudanças e
discussões sobre a formação médica, que além de se voltarem para a revisão dos
conteúdos curriculares, também vêm repensando as metodologias de ensino no
sentido de torná-las mais adequadas ao perfil do profissional que se quer formar,
como é o caso da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) (GOMES; BRINO;
AQUILANTE; AVÓ, 2009). Dentre essas discussões e apesar de a pesquisa
científica por longas décadas ter mantido um silêncio a esse respeito, para uma boa
parcela dos pacientes nunca deixou de existir a consciência da participação de um
elemento relacionado à transcendência como fator de influência no processo de
cura, de um elemento misterioso, imponderável, não quantificável pela metodologia
científica, que é a condição de fé, ou seja, da espiritualidade desse paciente e
consequentemente do profissional/estudante que se relaciona com ele (REGINATO;
BENEDETTO; GALLIAN (2016).
SANTA e CANTILINO (2016), trazem as fragilidades de estudantes de
diferentes áreas, especialmente dos cursos de Medicina, apontando altas taxas de
ansiedade, depressão e suicídio entre os mesmos. Segundo eles, numa revisão de
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literatura, as taxas de suicídio entre estudantes e profissionais do curso de Medicina
são maiores que as da população em geral. Vários são os fatores influenciadores os transtornos psiquiátricos, depressão, abuso de substâncias, bem como fatores
externos ligados às condições e excesso de trabalho, pressão psicológica ligada às
necessidades de conhecimento e também pela sensação de impotência frente aos
problemas inerentes às rotinas diárias. Em relação aos estudantes da graduação, os
principais fatores de risco encontrados nesta população são a grande carga de
trabalho, privação do sono, dificuldade com pacientes, ambientes insalubres,
preocupações financeiras e sobrecarga de informações. Esses estressores podem
influenciar negativamente o desempenho acadêmico, a saúde física e o bem-estar
psicológico dos estudantes, tornando-os mais vulneráveis emocionalmente e
agravando quadros psicossomáticos. Fatores como dependência financeira em
idade avançada, problemas de identidade e medos também são citados, além do
fato de, nesta população, a disponibilidade e a oportunidade de acesso a meios de
cometer o ato, juntamente com o conhecimento científico adquirido, facilitarem os
suicídios. Vale ressaltar aqui o uso exagerado de drogas ilícitas e lícitas pela maioria
deles - estudos em uma universidade de Curitiba demonstraram que 78% dos
estudantes de medicina consomem álcool; outra de São José do Rio Preto essa
porcentagem foi de 86% e em outras faculdades de São Paulo foi de 82%; Na
Universidade Federal da Bahia o consumo de álcool é de 56%. Os sintomas de
ansiedade e depressão entre alunos de medicina é superior à média encontrada na
população em geral, indicando que a graduação médica pode predispor esse tipo de
doença e suas consequências (NEPOMUCENO; SOUZA; NEVES, 2019).
Vários fatores relacionados à espiritualidade, como o sentido da vida, a
ética, a humanização, o naturalismo, as artes, crença em Deus, convívio com a
família entre outros, podem influenciar a maneira como os estudantes percebem o
processo saúde/doença neles mesmos e em seus pacientes. Segundo Puchalski
(1999, p. 25-26), a Association of American Medical Colleges defende que uma
“educação adequada na área da espiritualidade é fundamental na formação de
acadêmicos de medicina e recomenda que os estudantes sejam advertidos que
espiritualidade e crenças culturais e suas práticas são elementos importantes para a
saúde e o bem-estar dos pacientes”, ou seja, profissionais conhecedores de sua
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própria

espiritualidade,

crenças

e

práticas

poderão

afetar

caminhos

de

relacionamento e cuidados com seus pacientes.
Em seu livro Sem fins Lucrativos (2015), Martha Nussbaum nos mostra
a importância das artes e das humanidades tanto para o desenvolvimento de
crianças pequenas como para estudantes universitários; diz que as artes e as
humanidades encontram-se impregnadas do que poderíamos chamar de espírito
das humanidades, pois ajudam a buscar o raciocínio crítico, ideias ousadas, a
compreensão empática das diferentes experiências humanas e a compreensão da
complexidade do mundo em que vivemos. As artes e as humanidades ensinam o
raciocínio crítico indispensável para agir com independência e para resistir com
inteligência à força da tradição e da autoridade irracionais”. Nussbaum nos traz a
empatia como forma de evitar em uma democracia, a formação de cidadãos
capazes de gerar marginalização e estigmatização, com exacerbação de problemas
e dificuldade de resolvê-los. Conta como uma crise mundial da educação que hoje
vivemos, está provocando mudanças radicais não muito bem pensadas nas
sociedades democráticas, voltadas para gerar pessoas lucrativas, em vez de
cidadãos íntegros que possam pensar por si próprios, com capacidade de criticar a
tradição e entender o significado dos sofrimentos e das realizações dos outros e
acrescentaríamos aqui – e de si mesmos.
A espiritualidade como uma característica humana, expressa nas artes
musicais, pictóricas, literárias, traz uma força de ajuda importante na formação e
desenvolvimento desses estudantes, ajudando-os tanto durante a graduação, na sua
formação, como também na maneira de lidar com seus pacientes, no enfrentamento
do trato direto com doenças e tudo mais que elas possam trazer a eles.
Além disso um estudante, como futuro profissional da saúde, precisa
entender que a melhora do estado geral de seu paciente doente, pode estar também
relacionado com problemas íntimos, psicológicos e ou espirituais, sociais, e muitos
outros, e não apenas com aqueles biológicos e medicamentosos. O estudante
precisa ter uma visão ampliada da clínica médica, desenvolver ou ampliar seu
pensamento para uma forma mais sistêmica, focando no indivíduo como um todo e
não apenas na doença apresentada de uma forma fragmentada e impessoal; precisa
incluir nessa visão as necessidades espirituais e procurar melhorar assim, o bemestar e a qualidade de vida de seu paciente e da comunidade na qual está inserido.
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O objetivo principal enfim, é que os estudantes sejam capazes de incluir a
anamnese espiritual na história da clínica de rotina (FONTÃO, 2017).
Reginato et al. (2016), trazem que várias instituições de ensino médico
tanto no Brasil como em outros países, buscam então, se atentar, ter um olhar
especial e dar uma importância para a espiritualidade desses estudantes em
formação; que ela possa ser facilitada, explorada, estudada, aperfeiçoada sempre
visando a manutenção da saúde mental deles próprios e de seus pacientes. Que ela
possa lhes proporcionar subsídios para desenvolverem e encontrarem o caminho
para um saudável equilíbrio físico, mental e emocional, ajudando-os no desempenho
de suas atividades acadêmicas e futuramente de vida profissional.
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4 ESPIRITUALIDADE, ÉTICA E DESENVOLVIMENTO
Os princípios éticos que regem as ações humanas ligados às
diferentes tradições, de diferentes culturas em diferentes países do globo, também
são e foram regidos pela espiritualidade de cada povo que os cultivou durante toda a
história da humanidade. Sócrates e Platão atuaram como precursores dessas ideias,
abrindo caminhos com verdades libertadoras, ideias éticas, aceitas e aprofundadas
por diversas instituições religiosas ocidentais como as cristãs, entre tantas outras. A
palavra ética tem sua origem na palavra grega ethos, que significa morada humana,
costume do homem, e é expressada nas ações cotidianas das pessoas no tempo,
determinadas por valores morais e pelas leis vigentes que definem e condicionam a
conduta humana. É definida por Vasquez (1984, p.12) como “um conjunto
sistemático de conhecimentos racionais e objetivos a respeito do comportamento
humano moral, melhor dizendo, é a teoria ou ciência do comportamento moral do
homem em sociedade”.
O teólogo e filósofo Leonardo Boff (2017, p.11), na sua obra “Ética e
Espiritualidade”, nos traz um conceito da espiritualidade ligado à ética, pois acredita
que as duas devam andar juntas para que a espiritualidade lance “suas raízes na
razão cordial e sensível, advindo daí a paixão pelo cuidado e o compromisso sério
de amor, responsabilidade e compaixão pela Casa Comum” (Casa Comum é a
denominação dada ao planeta Terra). Boff (2017, p.13) traz assim, uma ligação com
o cuidado ético e ecológico ao planeta que vivemos e também às relações dos
homens e animais que nele habitamos, dizendo que a espiritualidade “é nossa
dimensão radical, onde se albergam as grandes perguntas, aninham-se os sonhos
mais ousados e se elaboram as utopias mais generosas, (...) se alimenta de bens
não tangíveis como o amor, a amizade, a convivência feliz com os outros, a
compaixão, o cuidado e a abertura ao infinito. (...) sem ela divagamos por aí, sem
um sentido que nos orienta e que torna a vida agradecida.”
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Amartya Sen (1999) em seu livro “Sobre Ética e Economia” também
traz a ética, atrelada agora à economia, mas como distanciadas uma da outra, fato
que ocorreu gradativamente, influenciando a preocupação social e humana com o
bem-estar, alterando também o comportamento das sociedades. Fala do
autointeresse gerado por uma economia baseada em atitudes egoísticas; que a
ética, se aproximada da economia e caracterizada por pessoas na condição de
agente dotadas de uma concepção ética, tem condições de minimizar esse
autointeresse ao invés de maximizá-lo. Podemos trazer aqui então, a reflexão sobre
a relação entre a espiritualidade, a conduta ética que ela traz, e a influência que
pode haver no desenvolvimento das comunidades (pensando tanto na economia
como na maneira de se relacionar), melhorando o possível exercício das liberdades
substantivas e do desenvolvimento das capacidades reais humanas.
Bernardo Kliksberg (2010), numa autoria conjunta com Amartya Sen no
livro “As Pessoas em Primeiro Lugar”, faz uma reflexão adicional sobre a religião e a
dívida social na atualidade. Lança a questão do papel desempenhado pelas religiões
para que o desenvolvimento no resgate de uma agenda ética atinja os grandes
setores da humanidade hoje excluídos e para que a crise não recaia sobre eles. Ele
mostra a importância da ética, onde ações diversas são desempenhadas de modo
concreto, em relação aos problemas sociais e de saúde pública. Examina para tanto,
a visão judaica do Velho Testamento, algumas manifestações contemporâneas da
Igreja Católica e a proposta dessas duas religiões em relação à globalização e ao
desenvolvimento.
Os valores espirituais, além de constituírem um fim em si mesmo, são
um componente essencial do capital social de uma sociedade. O texto bíblico do
Velho Testamento, base de muitas crenças, traz em suas visões fundamentais, a
ideia de que um tem responsabilidade pelo outro (‘Amarás a teu próximo como a ti
mesmo’); a pobreza deve ser erradicada (‘mitigar a pobreza e fazer justiça’); a
dignidade do pobre tem de ser preservada a qualquer custo; evitar as grandes
desigualdades; a sociedade deve se organizar para combater a pobreza e criar
oportunidades (‘ajudar o outro de tal modo que este, depois, não precise mais de
ajuda, entrando numa sociedade com ele ou dando-lhe um empréstimo’); o
voluntariado é uma obrigação ética (‘não sejas indiferente quando o teu próximo está
em perigo’) (SEN; KLIKSBERG, 2010). Salientamos aqui que todos esses tópicos
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são amplamente discutidos nas políticas públicas mundiais de desenvolvimento,
onde a ética, a dignidade humana, os problemas econômicos e sociais, a educação
e a saúde, o direito à liberdade e à verdade, se encaixam em pelo menos uma delas.
Já a Igreja Católica, que além do Velho Testamento acrescenta os
valores do Novo Testamento, desenvolveu pensamento vigoroso em relação aos
grandes sistemas econômicos e sociais do nosso tempo. Diz ainda Kliksberg que ela
colocou temas sociais no centro de suas pregações cotidianas e, com persistência, a
partir de um olhar espiritual e teológico, enfocou quase todos os dramas da exclusão
existentes. Instigou o debate internacional sobre as relações entre ética e economia,
os impactos da globalização, o tipo de desenvolvimento desejável e outras áreas
fundamentais e pronunciou-se muitas vezes em defesa dos imigrantes, das famílias
empobrecidas, dos discriminados e dos diferentes tipos de marginalizados, além de
apoiar o trabalho digno. Posicionou-se em relação a temas de desenvolvimento e
globalização, tais como: a economia deve estar a serviço dos seres humanos;
aplicar os princípios diretivos como a solidariedade, a misericórdia e o amor (a
melhora da situação dos pobres é uma grande oportunidade de crescimento moral,
cultural e até mesmo econômico para toda a humanidade); o atual funcionamento da
economia mundial traz riscos muito importantes (‘quando o homem é visto mais
como um produtor ou consumidor de bens do que como um sujeito que produz e
consome para viver, então a liberdade econômica perde a sua relação necessária
com a pessoa humana e acaba por aliená-la e oprimi-la’); deve haver regras éticas
para a globalização (‘cultura global de solidariedade atenta às necessidades dos
mais fracos’); proteger os direitos econômicos e sociais (direito ao trabalho, à
assistência médica, educação e proteção da família, além de outros direitos
econômicos e socias básicos); os pobres devem ter prioridades (‘toda a economia e
todas as finanças devem ser utilizadas de maneira ética para que se criem
condições adequadas ao desenvolvimento do homem e dos povos’) (SEN;
KLIKSBERG, 2010).
Essas duas religiões citadas, entre tantas outras, têm atuações e
vivências integrais na necessidade de ajudar o próximo e ser coerente com a
mensagem de amor que apregoam. A prática solidária ativa de milhões de pessoas
na forma de voluntariado cresce rapidamente e tem um papel importantíssimo,
principalmente nos países em desenvolvimento, impactando diretamente na
estrutura da pobreza e consequentemente, salvando milhares de vidas. Além disso,
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seus princípios contribuem para a recuperação de valores éticos, para a diminuição
da contradição entre os valores pregados e a prática dos mesmos, principalmente
com foco em crianças escravizadas e abandonadas. Valorizam o respeito às
riquezas da natureza e possibilidades de exploração para o desenvolvimento
coletivo, de uma forma solidária, voltado sempre para um ganho econômico que vise
a diminuição da fome, doenças e pobreza. Outro ponto a ser levantado, são as
ações que têm como objetivo a diminuição das injustiças e exclusões sociais,
sempre mantendo o foco nos valores éticos (SEN; KLIKSBERG, 2010).
Amartya Sen (2000), em seu livro “Desenvolvimento como Liberdade”,
nos traz uma visão de desenvolvimento como um processo de expansão das
liberdades reais que as pessoas desfrutam e que essas liberdades humanas vão
além do enfoque econômico, como o crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB),
o aumento das rendas pessoais, a industrialização e processo tecnológico ou a
modernização social. Diz ele que essas liberdades dependem de outros
determinantes como os direitos civis e as disposições sociais e econômicas, dentre
eles a segurança, a educação e a saúde. Se o desenvolvimento promove liberdades,
elas não podem ser restringidas a uma lista especialmente escolhida, mesmo
porque a diversidade das necessidades humanas é quase infindável.
A liberdade pode ser compreendida a partir de mais de uma faceta.
Podemos ter a liberdade como possibilidade/permissibilidade, autorização, que é a
liberdade formal, perante a lei, no sentido de não ser proibido. Mas o simples fato de
ser permitido não capacita necessariamente o indivíduo a realizar o ato. A
capacidade de fazer – no sentido de ter possibilidades substanciais – é a segunda
face da liberdade, ou seja, a liberdade real, de fato, substantiva e substancial.
Segundo

Sen

(2000),

os

índices

de

desenvolvimento

estão

relacionados com a qualidade de vida de todas as pessoas, com aquilo que
entendem importante para o seu bem-estar; com o modo como vivem, nas escolhas
que gostam ou precisam fazer, e de acordo com as capacidades necessárias e
inerentes de cada um; com aquilo que necessitam para que tenham bem-estar, boas
condições de vida e tratamento de saúde, independente ou além de terem recursos
financeiros, pela presença ou não de renda.
O desenvolvimento como expansão de liberdades substantivas nos
remete a pensar na espiritualidade como uma dessas liberdades, uma vez que
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grande parte da população a cultiva e a tem como parte importante na vida. Desde o
início da década de 1980, a medicina vem se direcionando a uma visão mais
abrangente do modelo de atendimento na área da saúde, enfatizando a importância
de fatores ambientais e psicossociais (ENGEL, 1980). O direcionamento científico da
medicina aponta as áreas da biologia molecular, genética, farmacoterapia e
acupuntura, mas também há reconhecida tendência para o estudo da espiritualidade
(KOENIG, 2004). Em pesquisas na população geral e em médicos dos Estados
Unidos, as crenças e o comportamento religioso foram estudados. Revelou-se que
95% das pessoas acreditam em Deus, 77% acreditam que os médicos devem
considerar as suas crenças espirituais, 73% acreditam que devem compartilhar as
suas crenças religiosas com o profissional médico e 66% demonstram interesse de
que o médico pergunte sobre sua espiritualidade (LARSON E KOENIG, 2000;
ANAYA, 2002; COWAN et al., 2003). Juntando-se a isso, o impacto da
espiritualidade na saúde também se dá economicamente, pois a prática espiritual
quando praticada voluntariamente, pode ser de custos mais baixos, pois seus
benefícios resultam em menos gastos hospitalares, medicamentos e exames
diagnósticos (HUDSON, 1996).
Esses aspectos levantados em cima de valores éticos, embora
pareçam sem possibilidades de consequências práticas, são cabíveis e a realidade
aponta que estão ao alcance de serem factíveis, desde que haja uma vontade ética
firme. Jeffrey Sachs (2003) estima que a simples garantia de água encanada e
saneamento para os pobres, de que todas as crianças pobres pudessem frequentar
a escola, além do financiamento apropriado à luta contra a AIDS, a tuberculose e a
malária, tudo isso junto, custaria menos do que 1% da renda anual dos países ricos.
Considerando isso e outros números levantados pela ONU, a visão pregada pelas
religiões e outras instituições sociais, em relação à dívida externa, à redução do
protecionismo dos países ricos em relação aos subdesenvolvidos e à ajuda para o
desenvolvimento dos países mais pobres pelos países mais ricos, é da mais alta
validade.
Kliksberg ressalta que 70% dos líderes mundiais consideram o
combate à pobreza como crucial para se conseguir a paz mundial e reduzir as
tensões no mundo e cita Hawken (2007) ao afirmar que mais de 2 milhões de
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organizações da sociedade civil, lutam para que o princípio de que a vida é o mais
fundamental de todos os direitos humanos se torne uma realidade.
Assim, seguindo ideias de Boff (2017), as visões espiritualistas não
estão sozinhas e assinalam que a contradição ética em vigor precisa ser
urgentemente modificada. A visão ética precisa ser incorporada no conjunto da
humanidade, a dor física e moral precisa ser diminuída e prontamente colocada
como prioridade no desenvolvimento e alcance da dignidade do ser humano.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Diante do exposto, faz-se necessário pensar em estratégias de
pesquisa que possam apreender o nível da realidade apresentada, comprometidas
com a abordagem libertadora proposta no referencial teórico tanto para a
espiritualidade e o ensino médico quanto para o desenvolvimento.
De acordo com Lakatos e Marconi (2000), o método é o conjunto das
atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite
alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a
ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista (LAKATOS;
MARCONI, 2000).
Optamos aqui neste trabalho, pela pesquisa exploratória de campo,
que nesta perspectiva, será realizada com abordagem qualitativa. A pesquisa
exploratória, segundo Severino (2007), busca apenas levantar informações sobre
um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as
condições de manifestação desse objeto.
Ainda sobre a pesquisa exploratória, Lakatos e Marconi, explicam que
são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões e
de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a
familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para a realização
de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Empregamse geralmente procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de observações
empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, simultaneamente) (LAKATOS;
MARCONI, 2008).
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Quanto aos seus objetivos portanto, a pesquisa será exploratória de
campo com base em dados primários.
Foram elaborados os documentos necessários para a realização da
pesquisa como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os
participantes, e o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Uni-FACEF.
A escolha dos estudantes participantes se deu por amostragem
proposital onde se busca apreender e entender os casos selecionados sem
necessidade de generalizar para todos os casos possíveis. Segundo Minayo (2007),
devem ser tomados alguns cuidados no processo de amostragem, tendo como
finalidade refletir a totalidade em suas múltiplas dimensões, ou seja, privilegiar
sujeitos que detêm informações e experiências que o pesquisador deseja conhecer;
considerar um número suficiente para a reincidência das informações; e escolher um
conjunto de informantes que possibilite a apreensão de semelhanças e diferenças
(NOGUEIRA-MARTINS; BOGUS, 2004). Os alunos foram escolhidos com base na
visão das metodologias etnográficas, que segundo Izquierdo (2015), devem ter
características que ocorrem sob certas condições, ou localizadas em certas fases,
ou seja, começando por selecionar informantes de acordo com o conhecimento do
tema ou que têm conhecimento particular sobre um assunto e numa segunda ou
terceira fase, buscar características atípicas desses informantes. De acordo com
Martín (2009), ao longo do processo, é importante estabelecer uma relação de
confiança com os informantes que permita que o informante se abra e expresse
seus sentimentos íntimos para o pesquisador. Foram assim identificados, alunos que
tinham um perfil voltado para a espiritualidade, verificado através da leitura de
portfólios escritos por eles e também na vivência rotineira durante atividades na
universidade ou acompanhando-os na unidade curricular de Interação em Saúde na
Comunidade (IESC), onde sou docente, juntamente com outros professores, que
também ajudaram nessa escolha.
Participaram 8 alunos matriculados do primeiro ao quarto ano do curso
de Medicina, uma vez que nos dois últimos anos do curso, os alunos estão
estagiando fora da IES. Em função do isolamento social no momento das
entrevistas, o convite foi feito aos estudantes interessados em participar e que
tinham dia e horário disponíveis. Foram escolhidos: 1 aluno do primeiro ano, 3 do
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segundo ano, 1 aluno do terceiro ano e 3 alunos do quarto ano, totalizando 8
participantes. Não foram realizadas outras entrevistas pois observou-se a saturação
das informações obtidas e o objetivo de traçar um panorama inicial sobre o tema foi
obtido.
Os alunos escolhidos foram convidados a participar das entrevistas
individuais que aconteceram com dia e horário previamente agendados, realizadas
com gravação on-line utilizando aplicativo específico (Plataforma ZOOM) com
conversação direta em tempo real, com câmera, microfone e alto-falante ligados.
As entrevistas foram feitas no formato semiestruturado (ANEXO A),
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre seus conhecimentos e
experiências, a partir do assunto principal proposto pelo pesquisador, ao mesmo
tempo que permite respostas livres e espontâneas do informante, valorizando
também a atuação do entrevistador.
As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para posterior
análise dos dados pela pesquisadora.
A análise foi realizada por meio de Análise de Conteúdo, segundo os
moldes propostos por Minayo (2007), com várias leituras das entrevistas transcritas
para se estabelecer as categorias analíticas e empíricas, e posteriormente montar
um corpus de categorias.
De acordo com as disposições da Resolução número 466/12 do
Ministério da Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos, os seguintes
cuidados foram tomados: a pesquisadora se colocou como responsável pela
integridade e bem estar dos participantes da pesquisa e obteve o consentimento
livre e esclarecido de todos os participantes antes do início da coleta de dados,
tratando-os

sempre

com

dignidade,

respeitando-os

em

sua

autonomia

e

defendendo-os em sua vulnerabilidade. Ela também ponderou sobre os riscos e
benefícios do estudo, garantindo que os danos previsíveis fossem evitados,
observando sempre a relevância social da pesquisa em termos dos benefícios e
vantagens para a sociedade. Ainda, aos participantes fossem assegurados os
benefícios resultantes do projeto.
Ressalta-se que o trabalho foi realizado tendo-se o cuidado para que a
pesquisadora conduzisse as intervenções pautadas no compromisso ético,
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comprometendo-se com o sigilo, a privacidade, atuando na perspectiva de promoção
do respeito e autonomia dos participantes. Sendo assim, foram usados nas análises,
nomes fictícios para preservar a privacidade prometida a cada um deles.

6 RESULTADOS
Os resultados apresentados são baseados na análise de conteúdo das
oito entrevistas realizadas e transcritas, trazendo dados primários que nos fazem
perceber muita riqueza e oportunidades para estudo, discussão e aprendizado sobre
a espiritualidade e o desenvolvimento.
A seguir trazemos a contextualização do curso de Medicina em que os
participantes estudam e uma apresentação dos participantes em termos da
construção da espiritualidade. Em seguida serão apresentadas as categorias
decorrentes da análise de conteúdo.

6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA
Os alunos dessa pesquisa estão sendo formados utilizando a
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), uma concepção metodológica que
vem se destacando mundialmente no intuito de responder aos anseios de mudança
curricular dos cursos de Medicina no Brasil e no mundo (GOMES; BRINO;
AQUILANTE; AVÓ, 2009). A aplicação dessa metodologia aqui no Brasil se baseia
nos preceitos das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Graduação
em Medicina (2014), que acompanham o contexto de transformação de referências
de educação e das Políticas de Saúde. Notamos nessas transformações a presença
dos conceitos descritos anteriormente sobre a espiritualidade, a humanização
proposta por Nussbaum e aquilo que também nos traz Sen, propondo o
desenvolvimento humano fundamentado não apenas em valores econômicos, mas
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baseada na condição de agente dos estudantes durante e após a sua formação,
trazendo a importância de suas liberdades substantivas como sujeitos inseridos nas
comunidades, dando ensejo para que adquiram capacidades de acordo com suas
necessidades.
Os princípios norteadores da ABP permanecem atuais quando
comparados com posicionamentos contemporâneos acerca da formação profissional
tanto médica, como de outras áreas, incluindo saúde e também fora dela. Esse
método visa romper com o acúmulo mecânico de informações propedêuticas antes
da inserção na prática profissional, ocorrendo por meio de resolução de problemas
estruturados pelos professores para que os alunos possam construir o conhecimento
necessário à resolução de problemas reais durante a sua formação e no futuro.
Busca-se então fornecer ao estudante condições de desenvolver habilidades
técnicas, cognitivas e atitudinais aplicáveis no cuidado dos pacientes e também de
manter uma postura de estudar para aprender pelo resto de sua vida profissional. O
foco do processo educativo é centrado no estudante, estimulando a capacidade de
autoformação, fomentada pela busca ativa de informações, no estímulo da
capacidade de construir ativamente seu aprendizado, articulando conhecimentos
prévios seus e de seus colegas, na resolução de problemas selecionados
especificamente para o estudo. Visa desenvolver raciocínio crítico, de habilidades de
comunicação e do entendimento da necessidade de aprender ao longo da vida
(GOMES; BRINO; AQUILANTE; AVÓ, 2009).
Esse método prega muito a empatia como forma de tratar e se
relacionar com equipes de estudo e pacientes, enfatiza protocolos que visam o trato
de pacientes baseado na clínica centrada na pessoa e não na doença, estimula
habilidades de comunicação com tratamento mais humanitário, tendo a ética como
norteadora das atitudes e tratamentos, além de fornecer subsídios para
aprendizagem técnica necessária para o exercício da profissão.

6.2 APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM TERMOS DA CONSTRUÇÃO DA
PRÓPRIA ESPIRITUALIDADE
6.2.1 Ana Paula
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Ana Paula, 20 anos, aluna do primeiro ano do Curso de Medicina, viveu
a espiritualidade como continuidade das práticas religiosas de sua família, que era
parte tradicionalmente católica e parte espírita.
Filha única, desde pequena frequentava missas com os pais, chegando
a fazer catequese e ser crismada. Não entendia muito as práticas e nem o sentido
de praticá-las, relatando que sempre dormia durante as mesmas, devido a sua idade
e a essa falta de entendimento. O pai muito religioso, era quem ensinava e treinava
orações com ela.
Aos 12 anos foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Já
frequentando as práticas da igreja católica como missas e terços, entraram, ela e os
pais, também em contato com o espiritismo, em busca de conforto e alívio junto a
parte espírita da família. Relata que desde essa época eles passaram a gostar muito
do espiritismo. Traz também que na época da consumação da catequese, teve uma
experiência não muito boa com a catequista que a fez raciocinar sobre as práticas
da igreja católica, aparecendo desde então, questionamentos fortes a respeito dos
dogmas e conceitos da mesma.
No convívio com a doença, começou a entender a necessidade de ter a
espiritualidade presente em sua vida. As missas, terços e orações passaram a fazer
sentido. Conheceu diferentes santos da igreja católica, ao mesmo tempo que ouvia a
família espírita falar em orações e passes direcionados a ela.
Reporta experiências negativas e positivas relacionadas com o
tratamento e atendimento médico e hospitalar ao qual foi sujeita. A maneira como
ela e os pais foram informados sobre o câncer, as atitudes e habilidades da equipe
envolvida com seu tratamento e também sua ignorância em relação ao seu
problema facilitaram um enfrentamento positivo, que acredita ela, foram de muito
valor para seu restabelecimento e cura. Nessa fase também, fala muito sobre como
a família enfrentou o tratamento com orações constantes e afastamento de todo
pensamento negativo que pudesse influenciar em seu tratamento.
Outro fato relevante vivenciado por ela e família, foi a separação de
seus pais, dizendo que a espiritualidade através da religiosidade, ajudou a trazer
entendimento e aceitação de todo o processo vivido.
Fica

assim,

notório

o

amadurecimento

espiritual

trazido

pela

experiência vivenciada com a doença, transferido para a vida e seu dia-a-dia, para
suas escolhas de vida, como a escolha do curso de Medicina, que ainda está no seu

38

início, mas a aluna consegue demonstrar pontos importantes como a maneira de
olhar o outro com empatia, respeito e preocupação pelo bem-estar próprio e de
quem está ao seu redor.

6.2.2 Carla
Carla, 31 anos, é estudante do segundo ano do Curso de Medicina, e
trouxe sua construção da espiritualidade com uma ruptura da religião praticada por
sua família. Conta que quase todos são praticantes do catolicismo e por isso foi
batizada e estimulada a fazer catequese.
Por volta dos doze ou treze anos, logo após a primeira comunhão,
começou a questionar certos aspectos da maneira como seus avós e tios entendiam
os dogmas e tradições da igreja católica. Comentou na entrevista que tinham uma
visão fechada, bem conservadora, e isso começou a entrar em choque com a
espiritualidade almejada por ela; naquela época, as crenças aprendidas com a
família eram fonte de medo e desespero para ela. Tornou-se crítica, achando que a
religião vivida até então, não era o que tinha escolhido e que não ‘conversava’ com
ela, fazendo com que começasse a procurar sua espiritualidade em outros lugares e
em livros que lhe trouxeram uma visão mais abrangente sobre religião e
religiosidade – gostava dos livros místicos, daqueles que traziam religiões orientais.
Com isso teve contato e começou a praticar Yoga, a ler textos do budismo, quando
aprendeu que o divino está dentro de cada pessoa, conceito que fez um grande
sentido para ela, porque questionava a prática de fazer pedidos a Deus ou a seres
superiores. Achava na época que o que acontecia com ela, era a vontade
adolescente de transgredir normas e que isso a levava a procurar coisas novas.
Um fato relevante aconteceu nessa fase. O avô rabiscou um livro seu
de Fernando Pessoa, que ela adora, dizendo se tratar de heresia, porque fazia
críticas à religião católica. Isso fez com que ficasse mais fechada dentro dela mesma
e do que lia. Desde então passou a tomar gosto pela leitura, gosto pelo pensar e
pelo ato de escrever. Enfatiza ainda que a questão de fazer reflexão, é o que faz a
espiritualidade dela; refletir sobre ela mesma, sobre o mundo, o que ela pode fazer,
o que deve ou não fazer. Acha que adquirir cultura em geral, arte, é muito importante
para ajudar em seu crescimento; que narrativas, textos, histórias, fazem com que
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possamos sair de uma realidade e ir para outra totalmente diferente. Conectar-se
com outro ser humano faz com que as pessoas amadureçam. Comentou que leu um
livro e guardou a frase: “Aprender é mudar de conduta”, e disse a seguir, que não
adianta aprender alguma coisa se aquilo que aprendeu não serviu para mudar algo,
só ficou dentro de sua cabeça – e finalizou: “É a experiência que muda”.
Falava e questionava com as tias: “Se Deus criou o ser humano com
inteligência, por que não a usar para chegar até Ele? Por que não usar a lógica, a
racionalidade e tudo o mais, para chegar até Ele”? Para ela fazia muito sentido a
busca por uma crença racional, pela própria espiritualidade através de um novo
caminho que não o tradicional.
Hoje se diz não seguidora de nenhuma religião, mas mostra uma
constante procura e aperfeiçoamento da sua própria espiritualidade, através de
caminhos fora da religião. Quer adquirir autoconhecimento e equilíbrio, quer
diversidade de experiências. Quando precisa de um momento de saúde mental,
gosta de desenhar, gosta de arte, de filmes, de ouvir músicas, de ler e de ficar em
contato com a natureza, onde possa ficar fazendo contemplação, pois gosta de
silêncio. Quando fica em sua casa em Franca, onde estuda, gosta de fazer as
refeições em um lugar quieto, num pequeno jardim, que é visitado todos os dias por
um beija-flor, que ela adora ficar olhando. São momentos importantes, onde
consegue se desligar de tudo, se revigorar, ficando simplesmente quieta.
6.2.3 Ivan
Ivan, 25 anos, cursa o quarto ano do Curso de Medicina, mora sozinho
em Franca, trouxe na sua entrevista a ruptura com as práticas religiosas da família
em função de escolhas feitas na vida e que não eram compartilhadas pela tradição
religiosa da igreja católica, praticada bem intensamente pelos pais e irmãos.
Essa ruptura se deu porque a religião até então praticada por todos lhe
trazia a ideia de um Deus punitivo, acompanhada de muito medo, diante das
escolhas de vida feitas por ele e as consequências que isso lhe traria em relação
àquela ideia de Deus, trazida até ele pelas regras da igreja. Sentia medo, culpa,
desespero até. E se perguntava como seria sua vida futura, diante de Deus. A partir
desses sentimentos aconteceu um desmembramento porque passou a procurar
então, outras religiões, outros meios de se conectar com ele mesmo, onde não
houvesse os sentimentos de medo, culpa, desespero, antes vivenciados.
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Hoje acredita que existe uma força maior que se pode chamar de
Deus, fonte de conexão ou outros nomes quaisquer, mas que não são punitivas.
Acredita que não é função de Deus ser punitivo e percebeu que poderia ser mais ele
mesmo, dentro do que acredita, e dentro do que é em essência. Desenvolveu uma
força interior e a percepção dela lhe trouxe alívio, passou a viver sem culpa, sem
medo e sem desespero. Encontrou enfim, felicidade e tranquilidade.
Acha agora que todos somos rodeados de energia, numa troca
constante dela. Diante de dificuldades, tenta se conectar a coisas boas, por mais
difícil que seja o momento, e tenta sempre procurar energias positivas dentro de si
mesmo para tentar superá-las. Diz que hoje ele é “mais ele e apenas ele” e não
precisa de momentos específicos para se conectar e buscar energias positivas – ele
simplesmente para e reflete sobre o que precisa superar.
Diante das perdas de algo material ou de entes queridos, ou ainda de
algum sonho não realizado, nunca perde a esperança; acredita que existem
propósitos atrás de cada acontecimento, sejam bons ou ruins e que se não
acontecem, era porque não deveriam acontecer. Um momento, uma situação
pontual boa ou ruim, é sempre um prenúncio de algo melhor para ele.

Esse

pensamento lhe dá conforto e esperança. Em relação a perdas de entes queridos,
existe uma força maior que tem o propósito de levá-los para um lugar melhor, um
plano superior onde se é levado para evoluir. Nesse momento cita o espiritismo,
dizendo não saber se acredita na reencarnação por ele apregoada, mas sim numa
evolução também trazida por ele – “não tem algo bem definido na minha cabeça,
mas acredito que nós vamos evoluir daqui onde estamos”.
Diz que carrega do catolicismo ainda hoje, uma conexão pela figura de
Nossa Senhora Aparecida. Não o endeusamento da imagem, mas o que a história
relata dos acontecimentos relacionados a ela, como mulher e de tudo que construiu.
Muito importante o fato de ser mulher e ser negra, trazendo uma representatividade
muito grande para ele.

6.2.4 Laura
Laura, 20 anos, aluna do segundo ano do Curso de Medicina, mora
com amigas da mesma classe da faculdade e viveu a espiritualidade como ruptura
da religião de sua família. A razão disso começou quando ainda criança e sendo sua
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família católica, ela achava que tinha que seguir a tradição cultural e regras que
cresceu vendo e foi criada.
Um dia começou a ser contra a situação de seguir regras, começou a
questionar principalmente a mãe, a respeito de se fazer aquilo que outras pessoas
achavam certo para ela, mostrando vontade de descobrir sua própria religião, dentro
daquilo que gostava e queria para si, alegando não saber o que queria sobre a sua
religiosidade. Relata em toda a entrevista, muito diálogo com a mãe e nessa fase,
ela lhe deu uma abertura e a libertou para seguir sozinha na busca da própria
identidade e espiritualidade. Ela também traz o pai como muito presente, mas não
muito ligado às regras institucionais da religião, embora muito espiritualizado.
Como acontecimento transformador, citou passagens com a mãe sobre
sua crisma e sobre o dízimo que uma vez se recusou a doar durante uma missa.
Sobre a crisma conta que entrou em conflito com a mãe porque a fez escolher uma
madrinha diferente da que pensava chamar. Queria uma tia, que havia cuidado dela
quando menor, que havia ensinado orações e religiosidade a ela e por quem tinha
muito carinho. A outra era apenas uma que estava precisando de ajuda no momento
e os argumentos da mãe acabaram sendo fortes, mas não o suficiente para evitar
que entrasse na fila da crisma com vontade de chorar. Disso surgiram críticas à
religiosidade da mãe, que não entendeu a maneira de pensar a religiosidade dela.
A partir daí sua percepção ficou mais aguçada e percebeu que a mãe,
tão dedicada ao catolicismo, também frequentava um centro espírita. Levava o
irmão, mas não gostava de falar sobre isso com ela, porque segundo Laura, queria
deixa-la dentro de uma “cápsula”. Esse episódio a levou a pensar na igreja como
instituição que influenciava a cabeça da mãe a não aceitar outras formas de
espiritualidade. Ressalta nesse ponto que para ela, o espiritismo nem é uma religião;
é uma forma de ciência.
Conta na entrevista que ainda hoje não sabe quem é. Na época que
fazia cursinho, passou por momentos difíceis, com sentimentos muito aflorados que
a levaram a fazer terapia. Foi o que ajudou em seu olhar crítico para dentro dela
mesma e a ter a espiritualidade como forma de se auto descobrir. Conta como a
terapeuta colocou em sua vida a meditação, como foi difícil no início, mas que a
ajudou a se interiorizar através do autocontrole da respiração. Entendeu que
precisava estar íntegra consigo mesma, se amando e se conhecendo para depois
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poder ajudar outras pessoas, inclusive em relação à espiritualidade. Para isso,
tentou vivenciar e experienciar também outras formas de entender a espiritualidade.
No questionamento e procura do que era a espiritualidade, descobriu
que a mesma independe de se ter uma religião envolvida com ela. Através de uma
fala da Monja Coen dizendo que “O bem maior é fazer o bem”, conseguiu ver o bem
na Igreja Católica, desvinculando a sua história nem sempre envolvida com
acontecimentos bons. Já na faculdade, foi com amigos a um centro xamânico com o
intuito de ver os tipos de espiritualidade lá envolvidos e qual o objetivo dessa
comunidade. Conta que ficou apreensiva de ir, mas duas semanas depois foi com as
amigas a um centro espírita para receber aplicação de Reiki, achando muito bom e
se “encontrando”. Estava numa semana atribulada, um tanto deprimida e a aplicação
fez com que seu ânimo fosse levantado. Continua tentando e procurando pessoas
que acreditam em espiritualidades diferentes, sempre com o foco de se conhecer
melhor e aprender ao descobrir o bem que delas emanam.
Às vezes ainda deixa transparecer em suas falas, uma confusão
quanto à suas crenças. Mostra alguma ligação à Igreja Católica, apesar das críticas
à instituição, quando conta do carinho que tem em relação à Santa Rita de Cássia. A
mãe se apegou a ela em pedido e oração no momento de seu parto, passando isso
a ela. A partir de então ela é agradecida à santa, mas mantém pensamentos
confusos sobre se existiu mesmo uma ajuda, se deve a ela o fato de estar viva por
ter sobrevivido ao parto. Mostra que ainda precisa entender mais a respeito do
assunto.

6.2.5 Maria
Maria, 31 anos, cursa o quarto ano do Curso de Medicina e vive sua
espiritualidade na continuidade das práticas religiosas que aprendeu e viveu com
sua família. Os pais são muito religiosos, moradores em cidade do interior de Minas
Gerais, professantes do catolicismo e criaram ela e os irmãos em cima de uma
doutrina bem rígida em termos de religião. Relata que seguiam tudo da doutrina ao
pé da letra, dizendo que sua adolescência foi muito limitada e prejudicada em função
do medo de estar fazendo coisas erradas, de ser punida, de estar sendo
desobediente com Deus.
Saiu de casa muito cedo para se casar e, apesar de continuar dentro
do que aprendeu com os pais, sua vivência da espiritualidade é focada no
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autoconhecimento e evolução. Possui em sua casa atual, um local específico para
realizar suas orações, o que faz com uma certa frequência, quase que diariamente,
com o intuito de pedir, agradecer e refletir. Refletir em suas ações diárias, pensar no
que fez de bom e de errado, nas próprias atitudes, pensando se foram legais,
fortalecendo assim, um processo de interiorização e autoconhecimento. Sua
intenção é de melhorar a cada dia.
Diz que a oração é sua fonte de equilíbrio, a ajuda a se tranquilizar,
buscar novas possibilidades, novas ideias. Quando está ansiosa ou até mesmo
apavorada por algum motivo da rotina do dia-a-dia, precisando se equilibrar, olhar
para dentro de si, é na oração que consegue essa centralização; consegue olhar
para as situações e pensar com calma, sem tomar atitudes precipitadas ou rápidas
demais.

6.2.6 Tania
Tania, 22 anos, cursa o segundo ano do curso de Medicina e mora
sozinha em Franca, pois sua família é de Campinas. Ela trouxe sua construção da
espiritualidade de uma forma marcante, dizendo que apesar de ter sido criada em
um lar ligado à religião evangélica, aos quinze anos por não se sentir feliz e
satisfeita, procurou outras fontes de espiritualidade tendo se identificado com o
espiritismo.
Conta que foi um processo estressante, uma vez que sua mãe teve
dificuldade em aceitar essa mudança, por não entender sua necessidade e ter uma
ideia diferente sobre a nova religião adotada por ela. Desde então se propõe a um
autoconhecimento e melhora íntima porque entende que a espiritualidade está muito
ligada ao amor, à compaixão, ao respeito, empatia, e outros valores que se adquire
através deles.
Diz que sempre contestou dogmas e que essa foi uma das razões de
se sentir infeliz na religião dos pais e ter saído à procura de algo que a satisfizesse.
É a caçula de cinco filhos muito ligados entre si e relata fatos ocorridos
onde se percebe a forte relação que tem com sua mãe, que exerce importante papel
em sua vida. Traz momentos difíceis vividos com a suspeita de câncer de mama da
mãe, com as conversas vivenciadas entre elas e que trouxeram a sua nova forma de
vivenciar e praticar a espiritualidade. Conversas essas que mostram pontos
interessantes em relação ao conforto dado à mãe durante o processo de exames
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para esclarecimento do Câncer de mama, em relação à morte e à eternidade do
espírito após ela, mostrando notável amadurecimento em relação à sua
espiritualidade.
Relata casos ocorridos com os médicos que atenderam a mãe durante
o processo de confirmação do prognóstico do câncer e que chamaram a atenção
porque foram atendimentos não muito condizentes com o papel de profissional
humanizado, preocupado com o bem-estar e espiritualidade de seus pacientes. Faz
críticas quanto às conversas, onde ressalta a falta de respeito e ética no trato de tão
importante suspeita.
Comenta sobre a forma como sua religião orienta em relação ao
enfrentamento da pandemia da COVID-19 e em como acha que esta, está ajudando
as pessoas a se autoconhecerem e a encarar o novo modo de vida provocado pela
doença. Disse que a religião ajuda a buscar e a transcender o que há de melhor
nela, de forma positiva para outras pessoas.
Fala da necessidade de conhecer as diferentes crenças e religiões
durante o relacionamento com pacientes, para melhor entende-los, poder ajuda-los
com o devido respeito e amor. Salienta que acredita que o autoconhecimento ajuda
a evitar preventivamente a somatização de doenças, diminuindo o estresse e
melhorando a imunização. Comenta como as diferentes formas de pensar, positiva
ou

negativamente,

levam

a

atitudes

determinantes

ao

relacionamento

médico/paciente e em como isso pode refletir e influenciar partindo do micro, o
macro, a sociedade ou a comunidade em geral.
Fala sobre sua vontade de participar de ligas acadêmicas sobre a
espiritualidade e cuidados paliativos, contando experiências que teve em aulas
online de outras instituições de ensino, em como aprendeu que se deve respeitar a
crença espiritual de pacientes graves e ou terminais; em como sentiu falta desse tipo
de conhecimento durante a graduação na faculdade que ora cursa.

6.2.7 Ismália
Ismália, 23 anos, estudante do terceiro ano de Medicina, traz em sua
fala a espiritualidade de maneira diferente dos outros alunos porque diz não ter
religião. Mora com uma irmã, também estudante de Medicina e com quem mostra ter
grande afinidade.
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Cresceu em uma família com avós e tios muito católicos e que seus
pais, hoje separados, a colocaram para fazer catequese quando pequena, apesar de
assim como ela, não serem muito ligados à religião. A ruptura com a religião
praticada pela família aconteceu enquanto criança, pois lembra que sempre
questionou professores e familiares sobre rezas e a Igreja. Diz não gostar de rezar,
pois é uma coisa que não lhe faz bem e que ao contrário da maioria das pessoas,
rezar lhe traz sensação de que algo ruim possa acontecer. Traz que também não
gosta de igrejas, nem mesmo para visitar em viagens, porque se sente mal dentro
delas, sente uma energia ruim. Comenta que o fato de ter estudado em colégio de
freiras pode ter influenciado nisso, uma vez que detestava em função de se sentir
muito reprimida, além de discordar da ideia preconizada de que poderia ir para o
inferno ou ser culpada por algo. Outro fato contado por ela é que também nunca
acreditou em Papai Noel. Acha que seus pais não tiveram muito interesse em passar
noções desse tipo a ela e aos irmãos, e nem de religiosidade. A catequese foi feita
mais por influência de outros familiares.
O conceito que traz sobre espiritualidade é bem coerente e se diz ser
espiritualizada dentro dele, pois costuma ser muito introspectiva e sempre procura
resolver ou superar seus problemas e dificuldades com análises reflexivas. Diz que
para se distrair, descansar e também se concentrar, gosta de ouvir músicas, ver
filmes e séries na televisão. Gosta também de sair com amigos e viver em família.
Diz já ter praticado yoga e hoje procura meditar, apesar de ter dificuldade de se
concentrar, para diminuir a ansiedade ou quando tem insônia. Pensa que é essa a
forma que exerce sua espiritualidade.
Mostra humanização quando comenta que uma pessoa reflexiva
consegue melhorar-se, além de entender e ajudar outras pessoas empaticamente,
de forma mais resiliente. Em relação à saúde, diz que a saúde mental está
relacionada com espiritualidade e também com a saúde física. Traz experiências
vividas nas práticas do curso e onde a espiritualidade seria a forma correta de
resolver certos problemas a princípio pensados como impossíveis; que seria
interessante aprender espiritualidade durante a graduação como forma de entender
e ajudar principalmente aquelas pessoas que não demonstram interesse de adesão
a tratamento médico.
Em relação à comunidade, pensa que a espiritualidade estimula a
ajuda mútua e deve ser praticada com empatia, mencionando que sua experiência
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com a COVID-19, a faz pensar se os políticos estariam realmente pensando com
empatia e se são espiritualizados; se pensam no sofrimento alheio, além da meta de
enriquecer, esquecendo que nada levarão desta vida. Discorda quando dizem que a
pandemia igualou todo mundo. Pensa que temos muitos desempregados, passando
necessidades, enquanto outros fazem distanciamento de uma forma tranquila e
cômoda. Acredita que a espiritualidade ajuda na saúde das pessoas e que um
profissional espiritualizado consegue entender melhor a espiritualidade de quem
trata.

6.2.8 Irineu
Irineu, 21 anos, cursa o quarto ano de Medicina morando em casa de
familiares numa cidade próxima à Franca. Demonstra sua espiritualidade de uma
forma bem marcante, dizendo que sua fé em Deus é o que rege sua vida.
Questionado sobre a influência da espiritualidade em seu cotidiano,
conta fato ocorrido de uma necessidade financeira, que ele e a família recorreram à
Deus e foram atendidos. Comentou desse episódio que durante um culto evangélico
online, solicitaram a intervenção divina e que foram atendidos, pois após
peregrinarem por vários bancos, ele e a mãe conseguiram resolver a situação
satisfatoriamente com uma certa facilidade. Finaliza dizendo que foram abençoados
por Deus, que Ele abriu portas, e que tudo tem um motivo e um propósito – os
problemas ocorrem como forma de mostrar que as pessoas precisam sempre estar
ligados a Ele, sempre com o intuito de fortalecer a fé que depositamos Nele. Disse
que em função disso, sua igreja oferece de três a quatro cultos durante a semana.
Fala sobre o julgamento final preconizado na Bíblia, e que sua igreja oferece
oportunidades às pessoas para serem julgadas diariamente, melhorando falhas
relacionadas com a humildade, simplicidade, solidariedade, sobre ajudar ao próximo,
e que isso ajuda a não ter muitas falhas no momento da morte. Por causa das
obrigações com a faculdade, costuma frequentar os cultos aos sábados e aos
domingos, fazendo parte do culto específico para jovens e menores, ou seja, para
aqueles não casados.
Traz de uma forma bem resolvida que sua crença só lhe traz
momentos positivos e que até mesmo os momentos de culpa ou medo, mostram ou
remetem a atitudes cometidas de forma incorreta, para serem refletidas e forçar
mudanças. Relata fatos para ilustrar isso e termina enfatizando que tudo tem um
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propósito e motivo, mesmo quando não se entende esses fatos, “Deus faz certo por
linhas tortas”. Diz que sua espiritualidade lhe induz a ser uma pessoa melhor, apesar
de achar difícil colocar em prática a humildade, simplicidade e ajudar o próximo, ter
fé, fazer orações, principalmente esta última por causa da correria do dia-a-dia. Fala
da importância de se cumprimentar um porteiro, alguém da limpeza ou não se impor
diante de pessoas menos favorecidas financeiramente ou intelectualmente.
Sobre a fé e espiritualidade em relação à sociedade, ressalta a
necessidade do esforço das pessoas para conseguir através do trabalho aquilo que
necessitam, não deixando para Deus, pois Ele provê apenas o básico como saúde,
água, um pão... Ressalta que a pessoa precisa dar o máximo de si, ter Deus sempre
ao lado procurando por exemplo, ser um ótimo profissional. Sendo assim, nada
derrubará essa pessoa no enfrentamento de dificuldades, pois sua inteligência,
aquilo que adquiriu de conhecimento estarão com ela.
Sobre a saúde relacionada com a espiritualidade, comenta da fé de
pacientes graves ou terminais, da família e pastores da igreja fazendo orações e
unções em favor deles e diz que podem até não serem curados, mas acredita que
toda intercessão ajuda a melhorar o estado geral da saúde desses pacientes. Cita
parte da Bíblia que fala que viciados não entrarão nos reinos dos céus e que para os
diversos tipos de vícios, a frequência na igreja e a fé depositada em Deus, ajuda no
livramento desses vícios e nas mudanças de hábitos, promovendo saúde.
Ao responder sobre o uso de sua espiritualidade como médico para
ajudar no tratamento das pessoas, fala que condena o curandeirismo e que é
importante saber usar aquilo que crê, pois uma simples oração da parte dele não
traria a cura a seu paciente. Nesse caso, sua fé poderia ser útil como instrumento de
Deus, mas que jamais usaria isso como uma forma de tratamento. Já a
espiritualidade do paciente seria útil para ajudá-lo no alívio de dores, a se livrar de
vícios, principalmente de drogas, mas teria que ser feito através de uma frequência à
igreja, com a intercessão de pessoas com fé e de Deus.
Acredita que uma comunidade mais espiritualizada tem uma melhor
qualidade de vida, mas em contra partida lembra de países como a Finlândia que
têm um alto IDH, e que são muito desenvolvidos, mas também têm um alto número
de pessoas ateias e que não creem em Deus. Lembrou do Brasil e da China que são
bastante espiritualizados, mas não são desenvolvidos. Termina dizendo não ter uma
resposta concreta sobre isso.
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Diz ser importante sempre desenvolver a espiritualidade no dia-a-dia,
mas na graduação é importante ter noção do que é concreto, do que é a ciência bem
estabelecida. Acredita que a espiritualidade é muito particular de cada pessoa e que
não acredita ter muita aceitação entre os estudantes. Espiritualidade não pode ser
confundida com momentos de lazer, para se sair do estresse. Nesse caso a pessoa
precisaria viajar, ficar com a família.

6.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS

Na análise das respostas dos participantes durante as entrevistas,
verificamos seis categorias e algumas subcategorias comuns a todos eles. Aqui as
elencamos e damos nosso parecer sobre elas, confirmando que foram muito ricas
em conteúdo e dentro daquilo que tencionávamos encontrar ao elaborar as
perguntas da pesquisa.
Quadro 1 – Categorias e Subcategorias

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

SIGNIFICADO DE ESPIRITUALIDADE

1 - Dar sentido à vida
2 - Transcendência de coisas materiais /
Energia acessível
3 - Espiritualidade e Religião mais
amplas que a Religiosidade
1 - Silêncio, Meditação, Arte e Natureza
2 - Espiritualidade é fazer o bem e se
transformar
3 - Fé em Deus / Pedir e Agradecer
4 - Consequência da prática da
espiritualidade / Crença em si
mesmo
5 - Espiritualidade como reflexão e
racionalidade
6 - Espiritualidade ligada somente à
Religião
7 - Espiritualidade no enfrentamento
das dificuldades
1 - Fanatismo e Extremismo
2 - Crítica à Igreja como instituição
3 - Religião como promotora de medo e
culpa
4 – Crítica ao fato de deixar tudo para

PRÁTICAS DE ESPIRITUALIDADE

CRÍTICAS À RELIGIÃO
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Deus
1 - Fé e cura
2 - Espiritualidade, religião e papel de
médico (respeito à religião e
espiritualidade dos pacientes)
3 - Espiritualidade na relação
médico/paciente
4 - Tecnicismo versus espiritualidade
5 - Religião dificultando o enfrentamento
de doenças
6 - Espiritualidade no enfrentamento da
doença de ente querido
7 - Falta de espiritualidade na saúde
8 - Espiritualidade, saúde mental e
autoconhecimento
9 - Aproximação entre espiritualidade e
humanização
ESPIRITUALIDADE E EDUCAÇÃO 1 - Disponibilidade da disciplina de
Espiritualidade no curso
MÉDICA
2 - Tecnicismo versus dividir
experiências
3 - Medo de se desumanizar no
decorrer do curso
1 - Religião como causadora de
ESPIRITUALIDADE, SOCIEDADE E
problemas sociais
DESENVOLVIMENTO
2 - Espiritualidade na sociedade: fazer o
bem, empatia, consideração pelo
outro
3 - Qualidade de vida em primeiro lugar:
natureza, convivência, cultura (outros
valores) / Individualismo
4 - Espaço público e transcendência do
aspecto material – diminuição da
desigualdade / Interesse coletivo
5 - Desenvolvimento e Justiça Social
6 - Reflexão sobre o mundo e a própria
ação nele / Acreditar em si e
qualificar parâmetros
7 - Espiritualidade como compromisso
com a transformação de si mesmo /
do ser humano
8 - Espiritualidade e a convivência com
a diferença / Valores sociais
9 - Brasil – espiritualidade invertida
10 - Críticas às guerras religiosas
Fonte: elaborado pela autora
ESPIRITUALIDADE E SAÚDE

6.3.1 Significado de Espiritualidade
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Os entrevistados dão diversos significados à espiritualidade, sendo
eles:

6.3.1.1 Dar Sentido à Vida
Quatro entrevistadas entendem espiritualidade como algo que dá
sentido à vida, aos acontecimentos e ao papel que se tem nela.
ANA PAULA – “..., espiritualidade é quando a gente tenta buscar um sentido, tanto
da vida (...) para compreender as nossas coisas, em alguma religião ou (...) em
alguma coisa mística (...) procurar um sentido para a sua vida...”
MARIA – “...a espiritualidade é ... acreditar em algo maior (...) que está acima além
da gente (...), que explique (...) a vida, explique a natureza, os sentimentos que a
gente tem, as coisas que acontecem...”
CARLA – “...em espiritualidade (...) entraria muito uma questão (...) de entrar em
contato consigo mesmo, de pensar (...) sobre a vida, significado da vida, é...
uma reflexão sobre o mundo também, (...) o papel que a gente tem no mundo, o
que a gente espera dos outros e da gente.”
ISMALIA – “(...) sobre sua vida, o sentido da sua vida, seus valores, (...)
reflexão que você tem, é isso que você faz pra trabalhar a sua espiritualidade.”
(...) “é um momento que você está tirando pra você, e que aquilo te faz bem de
alguma forma. E, (...) diferente pra quem não tem religião é que às vezes você não
faz com o intuito de exercer a sua espiritualidade, diferente da pessoa
religiosa, que muitas vezes ela não (...) vai rezar, ou numa igreja, num templo,
(...) com aquele intuito. E (...) o que eu faço talvez não tenha esse intuito de
trabalhar a minha espiritualidade, mas de certa forma está trabalhando.” (...)
“...sair com os amigos, com a família.”
6.3.1.2 Transcendência de Coisas Materiais / Energia Acessível
Cinco entrevistados, entendem a espiritualidade como transcendências
de coisas materiais, mística, conexão com Deus, como uma energia sempre
presente que se pode acessar por meio de vivências e experiências.
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CARLA – “(...) pra mim espiritualidade (...) seria viver uma parte (...) da vida, que não
está muito ligada com as coisas materiais (...) a gente fica preso numa rotina que (...)
tem tarefas, (...) obrigações... vontades que são relacionadas com coisas materiais,
(...) tem uma necessidade de alguma coisa que transcende essa parte.”
LAURA - “(...) é algo (...) transcendental (...) uma energia que está sempre com
nós.” (...) “ espiritualidade é” (...) “algo que a gente busca que não é desse plano...
força, energia, pra gente... ter certeza de certas características de nós mesmos.”(...)
“não é uma certeza concreta, mas é se apoiar em algo que lhe dê força e que
assuma, por exemplo, a sua característica de que você pode conseguir.”(...) “Aí a
questão de ter a religiosidade pra algumas pessoas (...), seria justamente, (...) ter
algo mais fixo e concreto; porque eu acredito que a espiritualidade é algo muito
subjetivo...”
IVAN – “(...) é um conjunto de vivência, de experiência mesmo e de
sentimentos, sensações, de pessoas, de trocas de energia, que eu tenho
comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor, com o mundo, né?”
TANIA - “...muito mais amplo e que diz respeito ao espírito humano.” (...)
“...forma de se mostrar ao mundo, (...) o seu amor, a sua fé, a sua paciência, o
seu cuidado e... a compaixão...” (...) “...o espírito humano (...) as qualidades
que ele tem pra oferecer ao mundo, pra oferecer às pessoas...” (...) “...A mística
é (...) a experiência (...) relativa à vida, e... a espiritualidade (...) vai mostrar o
caminho pra essa mística, o caminho pra essa experiência integral da vida.”
(...) “...É uma junção (...) de você compreender a si mesmo e compreender a sua
missão (...) da melhor forma possível...”
IRINEU – “...a espiritualidade pra mim (...) é minha conexão com Deus; (...) é
elevar o meu sentimento àquilo que está intrínseco dentro de mim, pra me
conectar com uma força maior, que na minha opinião, Deus, (...) é a força
maior pra mim.”
6.3.1.3 Espiritualidade e Religião Mais Amplas que a Religiosidade
Nessa fala os alunos separam bem espiritualidade de religiosidade,
separando até mesmo de religião que dizem transcender e aproximar de Deus, mas
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contestando seus dogmas. Um aluno fala que religião e espiritualidade são
diferentes, mas que existe uma relação entre elas.
LAURA – “Acredito que (...) a religiosidade (não) esteja com a espiritualidade,
porque (...) a pessoa pode (...) achar que está em determinada religião fixa, mas não
está fazendo os conceitos, ou (melhor)... eu não gosto de falar que a
espiritualidade é um conceito fixo, porque pra mim é amplo, mas não seguindo
a espiritualidade: (...) ‘Ai, eu sou católico, eu sou espiritualizado’? Não. ‘Eu sou
espiritualizado, eu sou católico’? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra
coisa.”
TANIA - “...sempre contestei a questão de dogma, (...) (a espiritualidade) faz eu
ter a visão (...) do respeito e da necessidade de respeito, da necessidade de ter
compaixão daquilo que o outro sente e pelo que o outro pensa.” (...) “...Não
achava que a religião em si me trazia a paz, me trazia a felicidade, porque eu
via sempre a questão do dogma, contestando alguma situação.” (...) “... A
maioria das religiões (...) são diferentes, mas elas acabam transcendendo e indo
pra um caminho igual, que é essa questão da busca por um poder superior.”
IRINEU – “Eu me considero (espiritualizado). Não só por conta da
religiosidade, (...) que acho que tem (...) uma definição diferente, (...) de
religiosidade e espiritualidade, mas tem uma relação entre elas e por eu
frequentar constantemente a igreja, eu tenho uma aproximação um pouco
maior com Deus.” (...) “... A maioria das respostas que eu vou te dar vai girar
em torno da fé, porque (...) a gente tem momentos (...) que estando numa fase
boa da nossa vida, ou o fato de uma fase ruim, com muitos problemas, tudo
vai ter a fé envolvido.”
6.3.2 Práticas de Espiritualidade
6.3.2.1 Silêncio, Meditação, Arte e Natureza
Uma aluna associa a espiritualidade ligada ao silêncio, às artes e à
natureza, como o que procura para restabelecer equilíbrio e para momentos de
lazer, descanso e repouso. Outra, além de ouvir música, tenta praticar meditação
com ajuda de áudios, para ajudar a dormir ou diminuir ansiedade.
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CARLA – “... gosto de escrever. (...) Tem alguns momentos, às vezes, que...
parece que a cabeça está muito cheia e eu preciso esvaziar, então eu gosto de
escrever, (...) de desenhar (...), quando eu quero um momento de silêncio
mental eu desenho. Eu gosto (...) muito de arte, (...) de ver filme, (...) de ouvir
música, (...) de ler...” “... gosto de estar num lugar onde tem natureza e eu
posso contemplar...” “gosto de silêncio... em casa, sozinha, eu gosto de tomar
café da manhã, almoçar num lugar quietinho (...) Na minha casa eu tenho um
jardinzinho que... todos os dias vai um beija-flor lá me visitar e eu gosto de ficar
olhando, então, esses momentos pra mim são muito... valiosos, porque (...) é um
momento (...) que eu consigo desligar, eu não fico matutando coisas, (...) eu só
fico olhando, vendo... vendo a vida acontecer, meio que de fora, (...) quietinha;
(...) isso é bom pra mim, isso é revigorante. Eu sinto muita falta (...) quando eu não
consigo ter um tempinho, nem que seja... uma meia horinha, quinze minutinhos pra
eu ficar quietinha.”
ISMÁLIA – “... já fiz yoga, (...) tentei meditar, só que é uma coisa, (...) que eu
tenho muita dificuldade, porque eu sou muito distraída, (...) ansiosa também,
(...) não consigo parar naquele momento pra ficar pensando naquilo” (...)
“...tento fazer meditação antes de dormir, (...) quando eu estou com
dificuldade, às vezes eu coloco aqueles áudios, (...) guiados...” (...) “... gosto de
ouvir música, às vezes antes de estudar. Se eu vou estudar e eu estou muito
dispersa eu paro, (...) vou ouvir uma música que eu gosto; (...) presto atenção,
aí falo: ‘não, agora eu vou começar’.” (...)
6.3.2.2 Espiritualidade é Fazer o Bem e Se Transformar
Uma das alunas mostra a espiritualidade ligada ao bem e à
transformação evolutiva de quem a pratica, associando a espiritualidade com o olhar
para dentro de si mesma, como forma de aprimoramento e julgamento de suas
atitudes éticas, dizendo que espírito (espiritualidade) é algo interno. A outra diz que
trocou de crença com o intuito de buscar mais espiritualidade e se melhorar no
tratamento do outro, trazendo o entendimento de sua nova religião para os males
que por ventura acontecem às pessoas e no mundo.
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LAURA – “...a questão da espiritualidade pra mim, que (...) consegue fazer com
que eu pense na situação, olhe pela perspectiva e pense: ‘eu fiz o bem nessa
situação? Eu fiz o bem pra mim mesmo e pro próximo? eu consegui agregar algo
de positivo?’ se não, ‘desculpa! não era essa intenção! (...) Errei, sou passível de
erros, não sou perfeito, mas vou buscar’. (...) Para mim a palavra de
espiritualidade é muito com a palavra transformação. Então eu penso assim, por
isso a culpa!” (...) “...Continuo da ideia de que a gente usa a espiritualidade pra
conseguir olhar pra nós mesmos, porque pra mim a ideia de espírito é algo
interno. (...) Usar a espiritualidade pra olhar pra mim e conseguir ver onde está
sendo, talvez, não uma falha, uma deficiência de autojulgamento, mas uma
falha que talvez tem algum espaço vazio aqui... e talvez é um espaço vazio de
você mesmo! (...) Não... de algo de fora, (...) é difícil colocar em palavra, né?”
TANIA - “...pegar todas as (...) mensagens (...) boas de todas as religiões e
trazer pra espiritualidade (...). A gente, (...) como ser humano, está em busca
sempre de um poder superior (...) e do seu autoconhecimento e daquilo que
você considera que é bom pra você, (...) que te traz felicidade, (...) que te traz
amor, (...) se sente acolhido, pra você poder realmente expressar isso para as
outras pessoas.” (...) “...eu vou ao centro espírita, eu sou espírita. Cresci num
berço totalmente religioso, minha mãe e meu pai são evangélicos...” (...) “...
acho que com uns quinze anos que eu comecei (...) a ter interesse, (...) por
outras coisas e ver que não era daquela forma, (...) não via como sendo algo
bom pra mim e eu fui em busca, (...) de outras coisas...” (...) “... a gente tem
uma necessidade (...) de crer em algo superior, seja ele Deus, seja ele Oxalá,
seja ele o que for ... um poder superior (...). “...espiritismo ele me ajuda a ver
(...) que eu preciso amar o próximo, que eu preciso respeitar independente da
opinião dele, que eu preciso ter compaixão, que eu preciso ajudar o próximo,
ser altruísta...” (...) “...está (...) numa linha de que nós estamos passando de um
momento de tribulações, para... de provas e tribulações, para um momento de
regeneração (...).” “(...) a gente precisa ter mais amor ao próximo, (...) estava
todo mundo (...) muito materializado, muito competitivo, (...) muito capitalista,
muito só naquilo (...). Ver que não é assim (...), a gente tem muitas outras
coisas que rodeiam a gente, e a necessidade do autoconhecimento.” (...) “...as
pessoas

estão

buscando

a

sua

espiritualidade,

estão

buscando

se
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autoconhecer, pra realmente poder dar ao mundo aquilo que há de melhor
nelas (...) amor, aquilo que é paz, aquilo que é respeito (...), a minha maior
esperança nesses momentos...”
6.3.2.3 Fé em Deus / Pedir e Agradecer
Três alunos ligaram a espiritualidade à fé e o acreditar em Deus e
também quando pedem e agradecem tudo que necessitam. Um aluno trouxe a
intercessão de Deus também para o aspecto material, além do espiritual.
MARIA – “...Eu tenho muita fé em Deus, então acho que a minha espiritualidade
está ligada a isso... acreditar (...) em Deus e sempre recorrer a ele quando eu
preciso ou quando... para agradecer também...”
TANIA - “...quando você encontra alguma situação difícil, (...) acho que a
maioria das pessoas se remetem (...) à fé, se remetem a um poder supremo,
principalmente se for ações que (...) não são de nosso alcance, não estão, (...)
no nosso controle e são a maioria delas. (...) buscam muito mais. (...) O consolo
nessa fé, nessa religião.”
IRINEU – “...meus pais estão com dificuldade de pagar (...) a faculdade. (...) A
gente recorreu a Deus, (...) está tendo os cultos online na minha igreja... e Deus
falou que ia abençoar, abrir as portas, que tudo tem um motivo, tudo tem um
propósito e no último banco que eu fui verificar, essa questão do crédito
estudantil, minha mãe foi junto comigo (...). Não foi necessário nem pagar o
crédito estudantil, (...) solicitar esse empréstimo e (...) a transferência de conta
bancária, (...). São coisas que a gente não percebe, mas Deus vai ajudando a
gente (...) de todos os lados.”
6.3.2.4 Consequência da Prática da Espiritualidade / Crença em Si Mesmo
Por apresentar sempre uma busca e entendimento de si mesma, aqui a
aluna relacionou com a crença em si mesma.
LAURA – “(...) é a fé, é o acreditar (em si). Acreditar nessa espiritualidade que
faz com que você acredite mais ainda em você.”
6.3.2.5 Espiritualidade como Reflexão e Racionalidade
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Apesar de um tanto confusa, Laura traz a questão de que a
espiritualidade deve ser racionalizada, usando a reflexão para entendê-la e
experienciá-la, complementando que vivemos ainda fora desse contexto porque não
pensamos na situação de quem está ao nosso lado.
LAURA – “...a espiritualidade pra mim requer muito pensamento, reflexão... é
algo que (...) eu não consigo falar, (...), não é algo...” (- Racionalidade). “É, usa a
racionalidade, porque (...) na época, por exemplo, que entrou o Iluminismo e como
não foi aceitado o Iluminismo, porque fazia com que as pessoas... não queriam
pensar, não queriam ter essa reflexão, que pra mim a espiritualidade requer
muita reflexão e por isso que eu falo que ainda a gente vive num feudalismo,
porque ainda não é valorizado o pensamento do outro, a reflexão do outro. E...
pra mim a espiritualidade tá envolvida com isso, eu acho que a espiritualidade
te torna mais racional; tipo, mais... pensar mais na situação do outro.”
6.3.2.6 Espiritualidade Ligada Somente à Religião
Um aluno traz uma dificuldade de entendimento quanto a presença da
espiritualidade fora da religião.
IRINEU – “É que (...) relacionando com esses exemplos que você deu (usar a
arte, a natureza, a meditação como forma de praticar a espiritualidade), acho
que a gente até poderia confundir o conceito de espiritualidade (...) com lazer,
com o momento de você sair da sua zona de estresse, (...) a pessoa pra
conseguir colocar a cabeça no lugar às vezes precisa viajar, (...) precisa ficar
com a família e não morando sozinho, com a faculdade...”
6.3.2.7 Espiritualidade no Enfrentamento das Dificuldades
A aluna fala da aplicação da espiritualidade no enfrentamento da
pandemia (SARS CoV-2), como dificuldade a ser vencida, discordando que todos
estão na mesma situação, pois sempre tem quem sofre mais ou menos, tendo como
base a espiritualidade e não a situação financeira, como no exemplo dado por ela.
ISMÁLIA – “...eu não acho isso muito verdade, porque eu não acho que está
todo mundo igual. Tem gente que está em casa sem fazer nada, morrendo de
tédio, tem gente que (...) não tem uma casa pra ir, tem gente que está tendo
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que trabalhar e se expor, tem gente que vive numa mansão e tem gente que
vive numa casa que tem dois cômodos. Então, (...) esse negócio de estar todo
mundo na mesma é bem relativo, (...) pensando por esse lado de espiritualidade
tem gente que tem tudo, mas não consegue lidar dessa forma e às vezes uma
pessoa que não tem nada, tem alguma coisa pra se apoiar e lida muito melhor.”
6.3.3 Críticas à Religião
6.3.3.1 Fanatismo e Extremismo
Nessa fala, a aluna faz críticas às diferentes interpretações e atitudes
relacionadas ao que é pregado por diferentes religiões, mostrando aversão ao
fanatismo ou extremismo citados. Mostra raciocínio, ponderação e até mesmo
descontentamento sobre o assunto.
ANA PAULA – “...mas ele falavam de um jeito... que (...) a gente não precisa falar
disso (...), porque às vezes quem já tinha feito alguma coisa mesmo, que eles
pregavam contra, ficava tipo muito mal, (...). Eu acho que eles estavam (...)
exagerando e aí eu acabei me afastando... e não fiz mais parte desse grupo de
oração.” (...) “O meu namorado... (...) foi morar com uma menina crente e (...)
essa menina acabou meio que ... transformando ‘ele’ (...) Ele era outra pessoa, e
(...) escrevia por exemplo textos assim:

ah eu não posso cair na tentação de

mulheres de regata, ou tipo mulheres de saia. (...) E aí, agora depois que ele
voltou... viu que... as coisas que ele estava fazendo, que era umas coisas muito
extremistas.” “(...) Quando... eu estou... na igreja, (...) no momento da missa e o
padre diz alguma coisa (...), muito extremista (...) Ou quando sem querer falar de
política, a pessoa acaba envolvendo a política no meio.”(...) “Teve uma briga
recentemente no Twitter, (...) de uma mulher de Franca, que ela é super envolvida
nesse negócio... de religião católica... ela começou a postar que feministas eram
abortistas, e que ela ia mesmo falar mal das feministas, (...) porque ‘Jesus não sei o
que’, (...) fazendo essas coisas que me estressa muito! Ela também falou assim...
‘você que usa short (...), Jesus não vai gostar de ver isso, Maria não usaria’ ...
Então isso me deixa muito, muito, muito estressada, (...) para que fazer isso?”
6.3.3.2 Crítica à Igreja como Instituição
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Quatro alunos fazem críticas à religião em que foram formados, alguns
diretamente à história passada da instituição, outros a acontecimentos relacionados
aos seus representantes, aos dogmas e tradições, a certas imposições, ao fator
financeiro envolvido. Mostram um desacordo de pensamento entre a parte das
instituições e a espiritualidade, que acham que deveria estar envolvida como fonte
de apoio e conforto. Mais uma vez mostram racionalidade acerca desses fatos,
descontentamento quanto à parte negativa que apresentam, mas que de uma forma
ou de outra, tentaram se encaixar.
CARLA – “Sou muito crítica da minha família religiosa, (...) da maneira como
minha família vive religião. Eu sempre fui dessas de ‘viagem’, (...) de pensar
mais... porque, por exemplo, tem gente que vive religião num jeito muito... rotina (...)
‘Eu aprendi isso então eu repito isso’ e a pessoa não para pra pensar, (...) eu
ficava perguntando..., mas por que que Deus faz as coisas assim? Por que que
ele quer que isso aconteça? Ou por que que existe Deus, ou por que não? (...)
eles não fazem essas perguntas e eu acho que é importante (...) amadurecer a
sua religião, não que eu ache que é uma coisa assim que as pessoas não
tenham que ter, mas amadurecer o que que elas realmente acreditam (...). Eu
acho que faz a pessoa ficar menos restrita naquela parte material da religião, (...)
que é o que está escrito no papel, (...) o ritual que você tem que cumprir, que é (...) a
tradição” (...) “os dogmas. E você tira daquilo o que realmente te faz bem, porque
outra coisa também que eu acho que me fez sair um pouco assim da religião, é...
católica, e que (...) me impediu de viver os rituais e as tradições de outras religiões
é que, é uma coisa que não me fazia bem. Eu tenho uma lembrança muito vívida da
minha primeira comunhão, que quando chegou no momento da confissão eu
não sabia o que falar, eu não sabia quais eram os meus pecados, e aí o padre
falou: ‘Mas todo mundo tem pecado, pode procurar que você vai achar!’ Aí eu
inventei um pecado, (risos) eu falei: ‘Eu briguei com a minha mãe, eu xinguei a
minha mãe’. (...) E depois eu fiquei pensando: (...) ‘Gente, mas isso é pecado?’
Acontece! Eu não odeio a minha mãe, eu não quero mal com ela, mas é uma
coisa que acontece, eu pedi desculpa pra ela, eu tenho uma relação super boa
com ela... Então (...) ficava pensando isso também, ‘por que que todo mundo tem
que ter um pecado?’”(...)“É... hierárquico, também, (...) o padre lá em cima com
aquela roupa cheia de não sei o que e você não pode (...) rir, (...) andar, (...) falar
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alto, não pode nada. Você tem que sentar, ficar, ouvir aquilo, entrar em você,
(...) só responde na hora que você tem permissão pra responder (...). E (...)
então aquilo não me fazia bem. (...) Por exemplo (...) tem muita gente que fala:
‘Nossa eu gosto tanto de entrar na igreja, eu me sinto bem dentro da igreja’, eu não
me sinto bem dentro da igreja. (...) Acho uma coisa assim opressiva, e não é
nem... a missa, (...) é a igreja, eu acho que é... a atmosfera da igreja não é uma
coisa que me traz paz. Eu não gosto de ficar dentro (...) aquela coisa fechada,
grande, pedra, escuro, um monte de santo me olhando de cima, assim... eu não
gosto, não me faz bem.” (...) Eu acho que eu usei muito (racionalidade), porque
na verdade isso é inclusive uma crítica que eu tenho desde muito cedo em
relação à religião, porque assim, quando eu perguntava pro meu avô, (...) ele é
uma pessoa (...) muito inteligente, mas ele é muito fechado dentro de uma caixa (...).
Ele tem conhecimento de muita coisa, mas eu acho que ele tem muito medo e aí
esse medo ‘prende ele’ (...). E várias vezes que a gente estava conversando e eu
questionava (...), ele falava pra mim que eu tinha que fazer isso, porque está
escrito na Bíblia, porque não sei o que e eu questionava, falava, ‘mas por quê?
Mas por que que Deus ia querer que eu fizesse isso? Mas por que que eu
tenho que acreditar na Bíblia? (...) ele chegava sempre num ponto que ele (...)
falava que eu tenho que acreditar, que eu não tenho que pensar, que eu tenho
que acreditar, entendeu?...”
IVAN – “...eu cresci na igreja católica (...) eu vou, ainda frequento às vezes (...).
Mas não é o que eu sigo mais, porque eu acho... que se tornou mais uma questão...
comercial hoje, do que realmente de conexão espiritual ou religiosa, enfim...”
LAURA – “(...) pra mim, quando coloca esse nome instituição, (...) eu entendo que
não vai ser só uma coisa que vai envolver a espiritualidade, vai ter política, vai
ter viés socioeconômico, então eu já fico meio... com resquício quanto a isso.
Talvez, eu acho que entra até na questão (...) a parte de estudar. Não gostava de
História, mas no meu cursinho (...) eu aprendi a gostar muito de História e eu me
apeguei muito a entender a História do Brasil. E adorava, o professor passava livros
e tal e foi aí que começou a me dar um start assim, mais a fundo, da questão da
Igreja não só no Brasil, mas no mundo como um todo, como era o papel dela;
Idade Média, super valores, depois entra aí Iluminismo, ela não aceitar ideais,
pensamentos... e isso foi me fazendo trazer pra realidade, sabe, olhar na
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perspectiva do meu... redor, e ver o quanto... aí é muito triste, porque tem gente que
acredita na fala determinada pessoa que às vezes está falando por falar. (...) Se
ela abrir o... WhatsApp, que tem um monte de João, Maria, José, Antônio que acha
que é dono da verdade, elas vão acreditar; e tudo fazendo isso pra... talvez por um
lucro e eu vejo isso muito onde eu vivo, na região que eu vivo. Assim, Renata, (...) te
juro... estou falando porque também é algo sério que envolve justiça, é uma cúpula
envolvida no poder e utilizando do poder que eles acham que tem pra... tentar (...)
eu não consigo usar uma palavra, mas pra tentar se aproximar de pessoas mais
novas que eles querem ter interesse... interesses sexuais. Eu falo isso com
propriedade porque o meu pai ele é dessa área e investigou muitos padres, inclusive
tem um padre que é perto da nossa família, que eu nunca conversei, que é
envolvido nessa história no meio da nossa região! Então acho que dá (...) mais raiva
ainda. Usar de um poder, de uma instituição, pra conseguir uma coisa que eles
querem (...). E que eles querem, (...) sei lá como fala, o estatuto deles fala que não
pode ter, (...) uma relação (...). Só que eles mesmos provam que é meio que
impossível fisiologicamente não ter isso, então por que ter uma norma dessa? Por
que não poder ter família e se relacionar, a ponto de chegar e eles terem que fazer
isso com pessoas que não tem nada a ver e traumatizar?” (...) “Então isso foi me
criando muita repulsa, a questão... do nome instituição. E foi aonde eu comecei
mais ainda entrar de frente com a minha mãe. (...) A minha primeira ação de
desgosto pra ela foi uma vez que nós estávamos na missa (...) Eu estava na ponta
do banco e ela do meu lado e aí chegou o momento do dízimo, (...) deu o dinheiro
pra ‘mim’ colocar, falei: ‘Eu não vou colocar’. (risos) Nossa, meio rebelde, né? Ela
olhava pra mim com aquele olhar, fuzilava (...) saia laser do olho dela, eu falei: ‘Mãe,
eu não vou colocar, se você quer colocar, coloca a senhora, eu não vou colocar’.
ISMÁLIA - “... apesar de eu não ter religião eu fui criada dentro de uma família
que é católica. (...) “...Hoje em dia nem meus pais são tão religiosos assim (...),
só que eu cheguei a fazer catequese (...) e ir em igreja (...), só que (...) eu nunca
gostei. (...) Nem sei se isso foi influência das minhas irmãs, mas... eu nunca gostei e
...não gosto de rezar, (...) não acho que é uma coisa que faz bem e também não
gosto de igreja, (...) igreja mesmo, (...) até quando viajo (...) sinto uma energia
ruim, não gosto.” (...) “...talvez o negócio ser imposto, (...) pode ser por isso
que eu nunca gostei...” (...) “... você vai numa igreja, por que que você reza?
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Você é criança, não sabe. Mas depois (...) eu acho que eu já comecei a ter
idade pra questionar, pra mim não fazia sentido, foi uma coisa que eu parei de
fazer...” (...) “... eu estudei em colégio de freira, eu não sei (...) se isso pode ter,
(...) influenciado de alguma forma, porque eu detestava, odiava.
6.3.3.3 Religião como Promotora de Medo e Culpa
A culpa e o medo que foram trazidos aqui, mostram como a religião
também pode influenciar quando não for bem colocada. Serviu para mudar a forma
de pensar e procurar outras fontes, que trouxesse sentimentos bons e diferentes de
culpa, medo e até desespero apresentados na vida e precaução frente ao momento
da morte. Mostra o coping negativo incentivando a mudança.
IVAN – “(...) sobre essa questão de punição mesmo, de a gente não saber o que
vai esperar e a gente começa a passar na nossa cabeça um Deus punitivo. (...)
Eu já tive, (...) ao longo da minha vida... proporcionalmente (momentos)
negativos diante disso... dentro da igreja e até fora dela. (...) Acho que... dentro
da igreja... quando eu seguia esse catolicismo, que é presente na minha família,
meus pais, meus avós enfim... eu tinha medo (...). Das consequências divinas
diante daquilo que eu escolhi para minha vida. Ou diante daquilo que eu me
considero hoje (...). Não sei se você sabe, mas enfim... sou homossexual... então
assim, diante disso... eu olhava para a igreja como: ‘Meu Deus! Estou entrando aqui
e eu estou sendo, eu vou ser punido, eu estou sendo olhado de uma forma
diferente e julgado’. E até isso me fez (...) afastar um pouco do catolicismo e
buscar outras religiões e outros... meios de me conectar (...) comigo mesmo.
Então nesse período eu tinha muita culpa, (...) muito medo, (...) muito
desespero, de não saber, (...) como seria a minha vida lá na frente (...) porque
enquanto eu estou aqui eu não tenho esse contato direto com Deus, (...) mas
depois...
LAURA – “... eu acho que vem num combo... a culpa, sabe por que? ... querendo ou
não, em cidade muito pequena vê-se a religiosidade, principalmente ir para a igreja
aos domingos, como uma forma de que você vai ficar limpo de tudo... toda a
crítica e mal que você já faz pra fora dela. (...) A culpa por (...) já ter tido esse
pensamento, por exemplo: ter julgado ou criticado, ou quando criança, mais
jovem, brigado com a mãe e ir na igreja e achar que está tudo bem, que eu sou
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uma nova pessoa e que eu não preciso mudar, querer limpar; que eu fui lá e
Deus aceitou. Tá, mas que Deus aceitou, ele pode... se é aquele Deus, né, ou a
energia, alguma coisa, não sei (...) então acho que a culpa, sabe, de um dia... ou
culpa comigo mesmo, talvez...” (...) “É... uma ‘autossabotação’ (ela pronunciou a
palavra dessa forma, mas é neologismo), entendeu? Tipo, acreditar que eu fui lá,
eu xinguei a mãe, briguei com o irmão e fui na igreja. ‘Nossa, eu estou suave
agora, sou uma nova pessoa, não vou mais brigar’... então acho que culpa
comigo mesmo. E talvez influenciado pela sociedade” (...) “É, por causa disso, a
culpa de não aceitar o erro e lá na hora, tipo, pedir a desculpa, mas ir lá na
igreja pedir a desculpa na igreja e não pra quem (...) causei o mal.” (...) “Nesse
sentido, (...) que eu acho que é o que acontece muito (...) na realidade que eu vivi
(...) dentro da igreja, um monte de gente ‘ai, porque Deus vai perdoar; ai (...) porque
tem que vir aqui, tem que ir no... tem que ajoelhar’... Eu falo, ‘meu!’. Aí eu cresci, eu
falei: ‘mas então eu teria que ajoelhar pra quem (...) eu fiz mal, pedir desculpa’
(...).”
IRINEU – “... de forma alguma, (...) eu acho que é a questão da crença, é
justamente o contrário, (...) só coisas positivas. Se um dia, por acaso, eu fiquei
um pouco com medo, (...) no sentido de culpa, é porque eu deveria estar
fazendo algo que não é o correto; (...) alguma atitude minha que eu cometi
naquele dia, naquela semana e Deus falando pra fazer o correto eu posso me
sentir culpado, mas por uma atitude minha, uma preocupação com as minhas
atitudes. Mas em relação à minha crença eu acho que eu não sinto nenhum
desânimo, culpa, medo ou desespero.” (...) “... é a gente ser julgado todos os
dias, porque tá escrito na Bíblia que ao final da nossa vida a gente vai passar
pelo juízo final, onde todas as nossas obras serão julgadas. (...) Para gente não
chegar lá e ter falhado em muitos outros momentos da nossa vida, qual (...) é a
função da igreja? É julgar a gente todos os dias, falar a questão da humildade,
(...) sobre a questão da simplicidade, sobre ajudar o próximo, (...) de se fazer
solidariedade (...). A gente vai conseguindo, (...) ajustar a nossa vida no dia-adia, pra quando chegar no juízo, no final (...) estar mais ou menos preparado.
Então (...) a função, (...) da questão da igreja, (...) da minha religiosidade, (...) seria
mais essa: a gente ser moldado, (...) dia-a-dia, semana a semana.” (...) “Sobre a
questão da humildade, da simplicidade, de ajudar o próximo, entre outras
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coisas positivas, nesse aspecto eu acho que eu consigo pôr em prática sim.
Desde você cumprimentar um porteiro, ou alguém que faz a faxina, até você
não ficar mostrando que você tem muito, seja intelectualmente, seja a questão
financeira, (...) acho que tudo isso envolve ser uma pessoa melhor.”
6.3.3.4 Crítica ao Fato de Deixar tudo para Deus
Os estudantes mostram a corresponsabilidade ativa, necessária para
se ter um equilíbrio na vida, entre a espiritualidade e a materialidade.
LAURA – “Não fazer para... Isso (...) é o que vivo na parte católica, principalmente
tias e lógico, super respeito... fala assim: ‘Ai, filha! Mas vai dar tudo certo, põe na
mão de Deus!’ Aí (...) parece algo inerente, a gente fala e tal, mas na hora que você
para pra pensar, você fala ‘pera’, você tá colocando uma responsabilidade que é
sua, que é uma coisa concreta, fatídica, que você precisa fazer aqui no agora, você
precisa duma nota, você precisa estudar! Não é algo que Deus vai sair e vim aqui,
(...) fazer pra você.”
IRINEU – “... pessoas mais simples, (...) vamos dizer assim, ignorantes, no
sentido de não ter o conhecimento, que pode achar que a gente não precisa
batalhar muito, não precisa se esforçar porque Deus provê tudo; Deus provê,
só que o básico pra gente.” (...) “... dê o máximo de si, pra você ser um
excelente profissional; se você for um excelente profissional e ter Deus do
lado, não tem quem te derrube. Pode vir as dificuldades, mas você sempre vai
estar lá, com a sua inteligência, aquilo que você adquiriu do conhecimento e
tendo Deus do lado.”
6.3.4 Espiritualidade e Saúde
6.3.4.1 Fé e Cura
Quatro estudantes fazem relações entre fé e cura. Uma afirma que a
espiritualidade tem muita força no tratamento e saúde dos pacientes com
comorbidades tidas como graves e que nem sempre podem ser explicadas suas
melhoras ou curas pela ciência. Enquanto outra se diz confusa quando as pessoas
se curam por meio da crença, outros citam os efeitos psicológico, placebo,
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melhorando ou ajudando o tratamento por influência do pensamento e da fé de cada
pessoa;
ANA PAULA – “(...) a positividade, (...) me ajudar a manter que vai ficar tudo
bem com a minha saúde, porque quando foi a minha última quimioterapia, não era
para ser minha última quimioterapia. O médico falou assim: ‘Nossa, a gente fez seus
exames e hoje vai ser a última’. Então foi (...) um choque muito grande pra todo
mundo... ‘Nossa! mas é a última?’ ‘É, (...) estava previsto para fazer mais, mas pelo
jeito hoje vai dar tudo’... então aí (...) pensei: Nossa!... nossa oração, nossa fé, a
nossa mente tudo mais sabe?...”
LAURA – “(...) Aí entra naqueles casos que, por exemplo, a pessoa tinha um
câncer só que nada foi feito, não se descobria, mas de tanto ela... acreditar,
rezar, sumiu no exame. Isso me deixa muito confusa, confesso. Não sei, (...) acho
que só eu passando pra (...) entender. Porque (...) eu acho que é muito o acreditar.
Você tem muito a acreditar aí (...) pra essas pessoas (...), acreditar na saúde.
Nossa, me causa ... confesso que eu não consigo achar os pensamentos nessa
pergunta.”
ISMÁLIA - “...tudo que a gente faz no IESC (Interação em Saúde na
Comunidade), (...) entra um pouco disso. (...) Por exemplo, genograma,
ecomapa, ver (...) a relação da pessoa, (...) com quem ela se relaciona, em
quem ela se apega dentro da família. (...) A gente sempre pergunta se a pessoa
tem religião e se ela (...) se apega (...), em alguma igreja, (...) comunidade, (...)
grupo. Então (...) no processo da pessoa... identificar isso é uma forma de (...)
procurar, (...) para ela aderir ao tratamento e até uma questão psicológica
mesmo. (...) Por exemplo, existe, é comprovado, o efeito placebo, da pessoa
tomar (...) um negócio de açúcar, (...) que não é remédio e ela acredita que
aquilo vai (...) curar ela; e muitas vezes as pessoas são curadas sem estar
tomando nenhum remédio. (...) Tem essa questão também, (...) do próprio
pensamento da pessoa, (...) influenciar na forma como ela vai reagir
biologicamente.”
IRINEU – “Com certeza. (...) pessoas que estão em estados terminais de saúde
e a questão da fé, a pessoa acreditar, os filhos fazendo a oração, (...) chega

65

algum pastor da igreja, (...) alguém (...) que ajuda na igreja, fazer uma unção,
por exemplo; a fé da pessoa ajuda tanto que a pessoa pode não ficar cem por
cento, mas melhorar seu estado de saúde. (...) Não que vai ficar liberta da
doença, mas, (...) conseguir uma alta hospitalar, continuar o tratamento em
casa. Acho que é importantíssimo, (...) a gente ter essa relação da espiritualidade
com a saúde.” (...) “... é importante pela aquela relação da gente ter Deus como
uma forma, (...) adicional de nos proporcionar, (...) o alívio de alguma dor. (...)
Nossa, eu escuto isso frequentemente na igreja: pessoal falar que toma o
remédio que for que não passa aquela dor; (...) aí de repente faz uma oração,
alguém ora por ela e a dor passa. Então (...) envolve a fé, envolve o poder de
Deus com certeza, (...) é importantíssimo você ter Deus, (...) em relação à
saúde.”
6.3.4.2 Espiritualidade, Religião e Papel de Médico (Respeito à Religião e
Espiritualidade dos Pacientes)
Cinco entrevistados reconhecem a importância de se respeitar e
valorizar a espiritualidade dos pacientes. Pensam que precisam aprender a entender
um pouco ao menos, as crenças, as religiões, as necessidades espirituais de seus
futuros pacientes, respeitando e sabendo utilizar isso em cada tratamento e cuidado.
Uma delas se refere ao fato de a espiritualidade fornecer ao médico a noção de que
não cabe tudo a ele. Ivan traz que a questão do respeito com o paciente em todo
seu contexto: biológico, psicológico, social e também espiritual. A importância de
respeitar a sua religião ou religiosidade, que pode ser sua espiritualidade. Fazer isso
sem impor nada a ele, e pensar sempre no seu bem-estar, praticando empatia, pois
isso só pode favorecer sua saúde. Quanto a isso, uma aluna traz também o efeito do
aumento da imunidade e a somatização de doenças.
ANA PAULA – “(...) quando eu for médica eu quero conhecer um pouco de cada
religião para poder passar isso para o meu paciente: ... ‘não, mesmo que você
está aqui, pode ter certeza que a gente está fazendo de tudo, mas acredite no que
você acredita!’ (...) Então eu acho que isso é muito importante mesmo!” (...) “...o
paciente com certeza, a maioria das vezes tem esse hábito de espiritualidade
(...) de fé... de crer em alguma coisa, mas às vezes o médico não tem. Eu acho
(...) que deveria ter na faculdade pra gente conseguir entender, compreender,
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não achar que é uma baboseira ou uma sei lá, uma coisa da cabeça do
paciente, que ele é doido...”
CARLA – “(...) quando eu estou num momento de... desânimo, (...) desmotivação,
(...) o que consigo fazer é... buscar em mim uma confiança de que consigo; e de
que (...) pode dar errado, pode piorar, mas que eu dou conta. Então eu não sei se é
esperança isso, eu acho que é mais a confiança e a segurança.” (...) “Eu acho
que quando a espiritualidade (...) é fonte de bem estar pra pessoa, quando é
uma coisa que ela (...) se apoia e que ... traz esperança, (...) segurança, (...)
confiança, eu acho que é muito positivo. (...) Acho que a gente enquanto
profissional da saúde tem que saber explorar isso, e reforçar essa relação que a
pessoa tem. Aí (...) se é uma coisa negativa, se a pessoa não vive, (...) bem essa
espiritualidade, se ela tem algum problema, (...) se é fonte de estresse, ou de
algum tipo de medo, aí (...) tem que tentar dar uma contornada e tentar tirar o
que tem de bom, a relação que tem boa, porque tem...”
IVAN – “... primeiro eu (...) tenho que, enquanto médico (...), não impor a minha
espiritualidade necessariamente (...), mas fazer uma troca da minha com a dela
e se prevalecer, a crença também daquela pessoa” (...) Não estou ali para julgar
as pessoas, para dizer o que é certo ou errado, eu estou ali pra aceitar (...) e tratar,
e cuidar, e trocar o que a gente tiver que trocar (...). Vou encontrar diversos tipos
de pacientes (...), por exemplo: se chegar um índio, um indígena para mim, muito
(...) ferido, que precisa de atendimento (...), eu não posso simplesmente esquecer
que ele é um indígena, e (...) partir do ponto de que eu vou fazer todo o possível
enquanto médico, sem pensar nas características nas crenças dele, na vivência
dele (...) Porque existe isso, e às vezes eles vão querer fazer algum ritual, alguma
coisa deles (...), e eu vou ter que permitir, porque aquilo ali vai influenciar com toda
certeza, no tratamento daquela pessoa. É(...) minha vó... ela antes de falecer teve
um câncer no estômago. Antes dela ir para a quimioterapia, (...) sempre pegava uma
medalhinha que ela tinha (...), e quando ela chegava no local e (...) não tinha a
medalhinha (...), depois da quimio, ela ficava muito mal (...). Ela acreditava piamente
de que a medalhinha era o que dava força para ela fazer a quimioterapia. Como
médico eu não posso simplesmente olhar para ela e falar: ‘essa medalhinha não
está fazendo nada aqui, quem está fazendo é a medicação’. Não, porque ela
acredita naquilo, ela enraizou aquilo dentro dela, e eu enquanto médico tenho que
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aceitar e até fortalecer isso, porque se ela se sente convencida e além disso
ela sente apoiada dentro daquele ambiente em que ela está, diante da crença
dela provavelmente, provavelmente não, com certeza, o tratamento dela, a
evolução dela enquanto paciente vai ser muito melhor.”
LAURA – “...Minha mãe fala muito isso dentro de casa; o meu irmão é formado em
medicina também, (...) da questão da espiritualidade no médico, principalmente
quando tá só eu, ele e sem meu pai, (...) mas mais pra ele porque ele tá mais na
área (...); ela fala da questão... de você se apegar a algo, mas justamente pra
você ter uma confiança em você, uma leveza, você acreditar que vai dar certo,
que você tá fazendo a sua parte.” (...) “É onde entra a minha busca... quanto a
saber ser quem eu sou primeiro e a partir disso cuidar do meu corpo, (...) que é
a minha casa, e a partir disso eu tentar auxiliar no cuidado do corpo do outro,
(...) a possibilidade dessa pessoa também refletir sobre ela mesma a partir do
acreditar...” (...) “Isso, (...) é (...) a espiritualidade. (...) Olha quantos fatores
fizeram... a sociedade fazer com que ele (referência a Ben Carson, neurocirurgião
do Hospital Universitário John Hopkins, que fez a primeira separação de gêmeas
xifópagas) não acreditasse nele, que (...) não seguisse no caminho dele e olha só...
pra mim isso (...) reflete muito o que é espiritualidade na saúde; ele acreditou
nele, ele acreditou na capacidade dele, ele acreditou na possível cura de poder
conseguir separar essas gêmeas e (...) é isso, (...) que resume a espiritualidade
na saúde. (...) já fala o nome (...), “Mãos Milagrosas” (Na verdade, o nome do filme é
“Mãos Talentosas”), (...) é a mão dele que foi colocada em jogo” (...). “eu não sei
se eu consigo falar com muita propriedade isso ainda porque querendo ou não, a
gente ainda não viveu um fato que (...) tem ou não a espiritualidade com a gente;
porque tem muito daquilo ‘ah, o médico se torna frio ou ele é muito sensível e é
muito... chora por tudo’. E aí só porque ele é frio eles (...) remetem a isso, a
questão de ele não ter espiritualidade, (...) não acreditar em algo e tal (...). Não é!
(...) Talvez, por incrível que pareça os mais frios, é onde tem mais ainda a
espiritualidade certa dele mesmo, porque é aonde ele fala: ‘Não, isso eu tenho
certeza (...) do que eu estudei, do que eu sei, que isso faz parte...’. Acho que às
vezes ele talvez tenha a espiritualidade até mais acentuada, porque ele já tem
digamos, (...) não a certeza, mas é o conhecimento mesmo, (...) daquele sentimento,
que ‘ok, eu sei que existe, mas infelizmente não cabe tudo a mim’.
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TANIA - “... uma pessoa que vai lidar com vidas, (...) cabe a mim respeitar, (...) qual
é a crença delas e a religião...” (...) “...A partir do momento que ela (...) é...
médica, (...). Mas ela apoia, todas essas religiões (...) e busca respeitar (...) para
que ela possa trazer aquilo como (...) algo que ajude no tratamento...” (...) “...
Sente necessidade também de conhecer (...) um pouco de cada religião, (...) o
que eles têm de si e da sua fé pra ajudar nesse tratamento.” (...) Ter fé... ter
positividade, ter uma energia boa, (...) é nesse sentido, (...) a questão da
saúde.” (...) “... Está muito relacionado (...) todas essas emoções, (...) com o
sistema límbico (...) e pra isso a espiritualidade é algo que ajuda, porque você
buscar (...) o amor, buscar a paz, buscar viver o lado bom da vida, todos os dias, ver
aquilo que há de melhor em cada situação te ajuda nesse sentido; (...) fortalece os
seus sentimentos bons, (...) a sua alegria, (...) o seu amor ao próximo e isso
fortalece muito também o sistema límbico (...) e (...) o imunológico...” (...) “Toda
essa situação, (...) de estresse que a gente passa, (...) sentir a raiva, (...) algo
que faz mal...” (...) “... acho que ajuda muito nesse sentido (da somatização).
(...) A partir do momento que você se autoconhece, (...) sabe como lidar diante
de situações estressantes, (...) aprende a viver o bem, (...) espiritualizado, (...) a
fortalecer a sua saúde, o seu sistema imunológico...” (...) “Sim, (...) envolve
muito a questão também do respeito, da empatia, de eu compreender (...) o lugar
do outro, compreender o outro, que ele tem uma história, (...) sua crença, (...) a sua
fé; (...) E cai muito naquilo também, (...) sobre a empatia, de... (...) eu estar, me
posicionar no lugar do outro e compreender que aquilo que ele vive, (...) tem um
motivo (...). Está muito evidente, (...) que a espiritualidade vai muito nesse sentido
também, de eu compreender o que que o outro sente, o que (...) tem como fé e
(...) como crença pro tratamento (...) e que aquilo é uma fonte para ele de alívio,
(...) de paz, (...) de esperança que uma hora vai melhorar, (...) vai dar tudo certo.
(...) Cabe a mim respeitar e trazer aquilo pra ajudar no tratamento...” (...)
“...Minhas relações, (...) estão lá do lado de fora, (...) eu tenho que dar àquela
pessoa o melhor de mim, (...) buscar também o melhor dela, pra esse
tratamento. E a questão de respeito (...) isso de “como gostaria que isso
acontecesse?” seria na formação?”
6.3.4.3 Espiritualidade na Relação Médico/Paciente
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Outra vez, seis dos estudantes relatam a necessidade de saber utilizar
a espiritualidade na sua relação médico/paciente, favorecendo a instalação de
vínculo e aderência ao tratamento, emanando energia positiva, usando empatia e
respeito pela crença do outro.
CARLA – “... eu acho que usaria. (...) até por uma questão de... ficar mais próximo
da pessoa, que eu estou atendendo. (...) Porque... quando você reconhece a
espiritualidade dela (...) é como se fosse um ponto comum. (...) Estabelecer...
uma ligação através disso... uma confiança maior... e um reconhecimento, (...) eu
tenho a minha espiritualidade, por que que eu não vou reconhecer a do outro?
Por que que a minha é certa e a dele é errada? Eu acho que faz parte também...
principalmente uma pessoa que tá passando (...) por uma situação que às vezes a
Medicina não tem muito o que oferecer, então se eu não tenho... Medicina pra
oferecer, que a pessoa busque no que ela já tem, (...) que é a crença que ela
tem, o ritual que ela pratica, aquilo que faz bem pra ela. “
IVAN– “... ‘Eu olho para as pessoas que vão precisar de ajuda lá no SUS,
enquanto eu preciso daquilo’... que na hora que tiverem oportunidade de abrir
seu consultório, vai ser um tratamento (...) das mesmas pessoas com as
mesmas condições que eles, e aí essa realidade nunca é retratada e a gente
nunca aprende a lidar com outro, de uma forma efetiva e aí as pessoas elas
vivem dentro de uma bolhinha (...) Eu acho que a gente precisa conhecer tudo...
sobre todos, e criar esse laço... de importância com as pessoas. Porque para mim,
isso é extremamente importante para o andamento até, da espiritualidade.”
“(...) Cabe a pessoa que tá ali convivendo com você naquele momento... isso
tem a ver justamente com essa questão de vivência, de troca de experiência,
troca de energia, troca de sentimentos. Eu acho que a saúde, ela precisa, não só
no aspecto de ser saudável, mas no aspecto de andar ali, uma pessoa que preciso
de um atendimento à saúde, junto com uma pessoa que está disposta a
fornecer isso e trocar muito mais do que... burocracias médicas. (...) Mas também
essa questão de pessoalidade...”
LAURA – “Eu acho que tem muito a ver. Por quê? Não que a espiritualidade vai
curar uma pessoa, não acredito nisso, mas que a espiritualidade pode dar (...)
não a certeza (...), mas (...) reafirmar... nos profissionais da saúde o papel que
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eles tem no auxílio de (...) dar a vida no sentido (...), não quantitativo, mas
qualitativo pra esses pacientes e reafirmar o tanto que ele estudou, o tanto que
ele sabe, acreditar na capacidade dele de poder auxiliar esse paciente e tudo
bem também não dar certo. (...) E não julgar... só que muita gente julga a
espiritualidade nessa hora: ‘nossa, mas ele está com câncer, eu não consegui
tirar; porque eu não acredito mais em Deus, não acredito mais em você, não
sei o que, por que que você fez isso comigo?!’... Eu já acho pelo contrário, que a
espiritualidade está aí pra colocar na sua frente, lógico, esse obstáculo, mas fazer
você mais ainda olhar pra esse modo de obstáculo que seria uma doença e que
você não conseguiu alcançar com êxito... infelizmente a morte de uma pessoa,
mas fazer você enxergar que acontece, que faz parte da vida. (...) Não quer
dizer que a espiritualidade te deixou, eu acho que pelo contrário, ela está mais
ali como uma forma de tentar ressignificar esse significado de morte; porque a
morte não é um final eu acredito, (...) é uma outra passagem. (...) Ok, é triste, é o
amor de outra pessoa que está ali, que está com uma doença e tudo o mais, mas
(...) a espiritualidade ... eu não sei se eu estou sendo clara.
MARIA – “...Vamos supor um pronto-socorro, cheio de pacientes para você atender,
e tem ali uma pessoa... que precisa muito (...) de uma palavra amiga (...). Então
não sei se exercer a empatia realmente é fácil... na realidade; (...) eu acho que por
isso, (...) a gente tem que sempre amadurecer e buscar... autoconhecimento, e
buscar realmente melhorar a relação interpessoal.” (...) “Acho que a aumentaria
sim... até mesmo a empatia (...). Você se coloca no lugar do outro, você vê o que o
outro está passando, no momento que ele está passando (...). Você deixa (...)
de ser um profissional frio, (...) passa a olhar com mais compaixão para aquela
pessoa (...) não com dó, mas com compaixão, com intuito de realmente ajudar e
de entender o que a pessoa está passando. Porque (...) para gente, por mais
simples que seja o processo (...) de uma doença, (...) para a pessoa que tá
passando às vezes, não é simples. Então (...) ajuda a gente a ter essa
maleabilidade, (...) esse olhar diferente para (...) diversas situações...”
TANIA - “(...) Tenho que emanar a todo momento (...) aquilo (...) de melhor, (...)
de mais espiritual para as pessoas, porque a energia é algo que (...) com
certeza (...) pega. (...) Eu estou triste a outra pessoa vai ficar triste; (...)
estressada, eu vou falar de uma forma estressada, eu vou deixar essa pessoa

71

(...) com uma energia ruim também.” (...) “...a quantidade de amor que eu tenho
pra oferecer a ela, (...) de compaixão, tudo de bom em mim para (...) as
pessoas.” (...) “‘ai, mas você acha que a homeopatia vai...

te curar de um

infarto? Você tem hipertensão! Você acha que homeopatia vai resolver?’ (...)
Minha mãe (...) falou (...): ‘ah, doutor, pode ser que não resolva, mas eu tenho Deus,
(...) e eu sei que ele é capaz de todas as coisas’. (...) Ele olhou para ela (...): ‘Deus
muito menos!’ (...) ‘ele não está aqui’.” (...) “... eu preciso respeitar, por mais que
eu não creia naquilo que o outro crê, mas aquilo é aonde ele acha refúgio, (...)
acha uma fortaleza (...) para os momentos ruins dele e eu tenho que respeitar.”
ISMÁLIA – “... qualquer profissão a pessoa lida com pessoa, de alguma forma,
e de algum grau, pode ser diretamente, indiretamente ela vai estar lidando com
pessoas. E quando você lida com pessoas tem que entender aquela pessoa. (...)
Trabalhar a sua espiritualidade te ajuda a entender a espiritualidade do outro e
entender o outro como (...) uma pessoa mesmo.”
6.3.4.4Tecnicismo Versus Espiritualidade
Ivan fala sobre a dificuldade de focar mais no atendimento centrado na
pessoa, humanizado e não tanto na técnica de se diagnosticar a doença, devido ao
tempo corrido e às metas a serem atendidas no dia-a-dia esquecendo a formação de
vínculo, a empatia necessária, podendo gerar insegurança e desassossego na
relação médico/paciente.
IVAN – “... Eu acho que, tem muita falta (de uma disciplina Espiritualidade na
graduação). (...) No primeiro ano (...) a gente tem a Habilidade de Comunicação e
ali, (...) trabalha muito esse quesito pessoa... essa troca (...) de pessoa a
pessoa, e eu acho que isso, é baseado no que acredito, é uma espiritualidade...
de trocar essa vivência, essa experiência. Só que passado isso, acaba! (...) A gente
começa a se tornar muito técnico, (...) tem que ser rápido para atender o
paciente, (...) para fazer conduta, rápido para isso (...). É muitas vezes o que as
pessoas se queixam, da gente... de ser muito prático. E eu acho que a gente na
faculdade, (...) eu sou uma pessoa muito social; então eu acho que a faculdade, ela
é um padrão (...) de pessoas ali dentro, (...) falando especificamente na área médica,
pessoas eletrizadas que já estão condicionadas a não pensar tanto assim no outro;
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e aí a gente passa, tirando o primeiro ano, (...) mais cinco anos da nossa vida
não pensando tanto assim no outro. Porque a gente escuta muito essa questão
de empatia, no IESC (unidade curricular dos quatro primeiros anos – Interação
Em Saúde na Comunidade) (...) até o terceiro ano, mais agora (aluno se refere ao
quarto e último ano do curso), que as coisas também começam a ficar um pouco
mais práticas. (...) Em Habilidades de Comunicações, a gente trabalha bastante
isso no primeiro ano, mas de forma geral; as matérias que ocupam mais a
nossa grade ali, (...) fazem a gente ser técnico. E isso faz com que a gente olha
para o paciente como uma pessoa que está indo buscar ali um atendimento rápido,
(...) ela quer (...) ir embora para casa também, (...) a gente tem que atender o
próximo da fila; Isso faz com que a gente não tenha, troca de experiência, troca
de vivência, (...) a gente não aprende isso. Eu, Ivan, tento ao máximo não ser
esse tipo de paciente, (...) de profissional... porque eu acho que isso atrapalha. (...)
Se uma pessoa, por exemplo, senta na minha frente e, eu passo um medicamento
para ela, mas eu nem olhei na cara dela, eu fiquei aqui, mexendo no computador,
escrevendo que ela me falou, anotei ali, passei a medicação e ela foi embora, talvez
(...) eu gerei uma insegurança para aquela pessoa, porque eu não olhei para
ela, não dei uma atenção devida a ela... Então talvez possa ser que essa
pessoa, nem adere tanto assim ao tratamento. (...) E eu acho que a gente tem
muita falta disso na faculdade, enquanto formação médica, (...) esquece-se um
pouco isso na prática. (...) A gente vai para ambulatório (e é uma delícia ir para o
ambulatório), e (...) atender as pessoas, só que... é tão prático, tão médica prática
ali, uma medicina prática, que a gente esquece de olhar para o restante dessas
pessoas. (...) Para história de vida delas, para família delas...”
6.3.4.5 Religião Dificultando o Enfrentamento de Doenças
Uma entrevistada faz referência ao coping (enfrentamento) negativo,
que baseado nas crenças espirituais, gera sentimentos ruins, incompreensão,
intranquilidade durante a doença ou perto da hora da morte. Coloca também a
necessidade de saber lidar com o fato ou ter o que falar para ajudar.
CARLA – “(...) uma das minhas tias (...), muito religiosa, ela teve câncer de mama
há... quatro ou cinco anos atrás; (...) a gente... nunca conversou muito no aspecto
mais pessoal de religião, sabe, das coisas que ela viveu e do que ela acreditava,
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mas ela sempre foi, apesar de muito no livrinho, certinho, ela sempre foi meio
mística, assim de (...) astrologia, de... acreditar em... seres fora (...) como é que
fala... da mitologia da religião. (...) Coisas assim que... parecia ter... um peso até
maior do que o ritual da religião. (...) Os anjos... a benzição, tinha um peso muito
maior do que a missa do domingo, do que toda a terça-feira ler um trecho da Bíblia e
rezar um terço. E aí teve vários momentos, (...) que ela tava muito ruim e que ela se
perguntava, (...) ‘por que que Deus tá fazendo isso comigo?’ Então (...) eu fico
pensando que às vezes naquele momento, esse tipo de religião num tava fazendo
bem pra ela, porque ela sentia aquilo como se fosse uma espécie de castigo,
por alguma coisa que ela nem sabia o que (...) ela tinha feito. Então eu acho que
(...) na época, (...) depois que eu entrei na faculdade (...) eu evoluí muito como
ser humano, porque... eu... tenho muita dificuldade de lidar com as emoções
dos outros (...); eu entendo e eu sinto, mas... não consigo externalizar, eu não sei
externalizar (...). E aí nesse momento eu lembro, (...) não falei nada pra ela, eu
só fiquei lá do lado dela e eu fiquei pensando(...): ‘Gente, que que eu posso
fazer?’ Como que eu posso falar pra ela que... ‘não vai por aí’. (...) Eu ficava
pensando ‘não vai por esse lado’, porque não tá fazendo bem. (...) A gente tem
que tentar usar a espiritualidade pra dar força pra pessoa, pra dar base pra ela,
pra dar... um impulso, uma segurança, e não... nesse sentido (...) da pessoa se
sentir punida, sentir que ela mereceu, alguma coisa assim...”
6.3.4.6 Espiritualidade no Enfrentamento da Doença de Ente Querido

As estudantes trazem o coping (enfrentamento) positivo de uma
doença grave, os cuidados paliativos ou ameaça de morte, onde a espiritualidade
trouxe alivio, tranquilidade, conforto ao paciente e a todos familiares que estavam no
papel de cuidadores.
MARIA – “...foi assim... não só para mim, mas (...) para minha família como um
todo (...) quando a minha tia passou por um período de câncer (...) Ela teve
câncer de útero e teve metástases; (...) foi um período muito difícil... tanto (...)
para mim, porque eu era muito apegada a ela, para as minhas irmãs e
principalmente para minha mãe, que era a única irmã dela. (...) A gente passou (...),
por um período muito difícil e nessa época eu ainda fazia parte dos grupos... da
igreja e tudo. (...) A gente levava muito os grupos de oração na casa dela (...)
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muita reza e ela adorava! Tanto é que era um dos momentos, (...)
principalmente na fase terminal, que ela ria. (...) Ela passou por muita dor, aquele
processo... do câncer (...) ela sofreu muito, (...) a gente também, vendo ela
sofrer, (...) sabendo que não tinha prognóstico... E então assim, ajudou muito,
muito mesmo...Tanto a gente quanto ela...”
TANIA - “... eu me via o tempo inteiro contestando (...): ‘Meu deus, por que a minha
mãe? Se (...) fez isso para pessoas justamente com isso (com Câncer)?’ (...)
Naquele momento eu vi que foi (...) estressante a questão da minha fé e da minha
espiritualidade, porque eu contestava. Mas (...) depois, (...) parei, pensei (...): ‘Eu
estou errada!’ (...) Não tenho que ser assim, contestar, (...) porque ‘Nossa! Minha
mãe fez isso!’ (...) Enfim, (...) por um momento eu contestei, foi desanimador pra
mim, me estressou e (...) por outro (...) falei: ‘Não, eu não preciso! (...) Tenho que
me apegar, (...) à minha fé e ... a emanar aquilo que há de melhor em mim para
minha mãe, para que realmente não seja verdade (o exame positivo para
Câncer)’.” “(...) São coisas totalmente distintas e (...) nesse momento eu não
tenho que contestar”, (...) perguntar o porquê, (...) para minha crença. (...) Eu
tenho que (...) pedir (...) pela estabilização de tudo isso e emanar tudo aquilo
que eu tenho de melhor pra ela, porque (...) não cabe a nós (...) fazer nenhum
julgamento.” (...) “... Buscar aquilo que há de melhor em mim pra eu
transcender pra outra pessoa então, a minha positividade, (...) o meu amor,
pensar (...), falar: ‘Mãe, pense positivo, vai dar tudo certo!’” (...) “... (a morte) é
realmente muito triste, é muito doloroso, mas que a gente tem que aprender
um dia a conviver com a saudade e pensar naquilo que ficou, (...) de bom que
fez, (...) nos momentos bons e que chegou a sua hora de partir. Mas que isso
não deve ser um medo pra você, daqueles que ficam, porque aqueles que vão
ficar, vão ter que procurar (...) dentro de si situações para (...) o seu amor, a
sua paz, (...) a sua crença, a sua fé, para continuar vivendo, (...) e para lidar
com essa saudade. (...) Acho que você não tem que ter medo pelos que ficam,
(...) tem (...) que pensar que (...), tudo que há de melhor em você (...) e agir pra
que isso fique de alguma forma, porque cada um de nós temos uma missão
aqui e cabe a nós cumpri-la com amor, com respeito...”
6.3.4.7 Falta de Espiritualidade na Saúde
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O aluno fala como causa da falta da espiritualidade na saúde, a falta de
troca de experiências, em função de distanciamento físico e de relacionamento. Fala
da necessidade de troca como forma de evolução profissional e como ser humano.
IVAN – “...diante da individualidade de cada um claro, da crença... da vivência,
que cada um tem, eu acho que isso é fundamental para a saúde das pessoas.
Até pra gente não surtar né? (risos) Eu acho que... que falta muito (...) até (como)
troca das pessoas, tanto médicos com os pacientes, quanto de pessoa para pessoa,
independente... de ser da área da saúde. E a gente vive exatamente nesse
momento, (...) percebe que não existe troca (...) dessa vivência, dessa
experiência, dessa espiritualidade individual. Eu acho que a gente está vivendo um
momento muito incisivo - ou é isso, ou é isso, né? Isso faz com que as pessoas
ficam ainda mais distantes. E cada vez que elas ficam distantes (...) não tem essas
trocas. (...) A gente chegou na nossa história evolutiva da humanidade até onde
estamos hoje, trocando experiências, trocando informação, trocando essas
vivências. (...) Se a gente entrar num mundo onde (...) rebate tudo, não aceita nada
também (...) entra num processo, onde isso vai acabando, vai acabando pouco a
pouco e daqui a pouco (...) vai viver em guerra, e (...) isso, já não serve mais para a
gente... evoluir. (...) Então eu acho que a gente (...), tá caminhando para o lado
errado. (...) A crença de acreditar que eu vou evoluir... eu acredito que a gente já
está regredindo. Então, não acho que se a gente está no momento bom para falar
que existe trocas de espiritualidade, trocas energéticas, não. Eu acho que a gente
não está fazendo isso de forma positiva.”
6.3.4.8 Espiritualidade, Saúde Mental e Autoconhecimento
Uma entrevistada relata que a espiritualidade na forma de meditação
foi usada para resolver o problema da ansiedade, promover autoconhecimento,
autoconfiança, melhorar enfim, a saúde mental da estudante. A outra entrevistada
afirma que a doença de pacientes espiritualizados é mais fácil de cuidar e tratar.
Outros trazem a espiritualidade na simplicidade da vida na natureza e a resiliência
relacionada à saúde física.
LAURA – “... da meditação. (...) Incrível como, (...) mudou a minha ansiedade. ...)
Entra vários fatores, (...) que a espiritualidade também pode ser fonte de
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provocar a ansiedade ou tirar a ansiedade. Eu percebi que (...) conseguir ver a
respiração me tirou a ansiedade. (...) Tem algo que pode auxiliar sim, porque eu
acreditei em mim! Me fez acreditar em mim, então (...) essa busca incessante de
querer ter na espiritualidade uma forma de reafirmar as coisas que eu acredito... a
esperança... não que é o dever, mas a partir da espiritualidade. (...) Não que eu
tenho (...) com a espiritualidade totalmente entender quem sou eu, mas talvez
ela pode me dar caminhos de descobrir certas Lauras. (...) Ela pode ser um
caminho de (...) não sei se eu usaria (...) a palavra esperança, porque se não parece
que eu não acredito em mim, ‘tenho a esperança em me conhecer? Não, pera, eu
acredito em mim! Mas eu só estou buscando... eu não sei falar... usar uma
palavra certa.”
MARIA - Acho que a pessoa que é espiritualizada e que acredita em alguma
coisa, (...) ela tem uma saúde mental melhor. (...) Não sei a palavra que eu uso
para falar, eu acho que influencia muito... tanto assim que... eu até li um artigo uma
vez (...) aleatório... que falava a relação disso (...) com as pessoas, com a
recuperação das pessoas, em termos assim de saúde, (...) de saúde e doença...
Eu acho que ajuda muito na recuperação... porque parece que a pessoa tem
uma esperança (...) acredita em alguma coisa e aquelas que não têm...
espiritualidade, que não acredita em nada, parece que são muito pessimistas,
(...) em como lidar com a situação, em como lidar com processo da doença, na
aceitação (...) muito mais importante também, não aceitação (...) da pessoa, se ver,
como ela tá e aceitar, daquele jeito e tentar ser feliz daquele jeito. (...) Influencia
muito mesmo.” (...) “É nítido! Aquela pessoa que às vezes tem uma religião,
que acredita em alguma coisa, que acredita em Deus, ou o que for... Era incrível
como tinha uma melhora mais satisfatória (...). Diante a um tratamento simples
mesmo (...) a pessoa que entra no consultório, que ela já tá pessimista, nossa!
Você já fala, meu Deus! Vai dar trabalho! E aquela pessoa que entra (...) ‘Nossa
não, vai dar certo!’ Acredita em Deus, não sei o que... Dá certo!” (...) “Eu acho
que a espiritualidade, ela traz uma autoestima para a pessoa, e isso reflete em
tudo... na vida, (...) inclusive na saúde né?” (...) “Inclusive no sistema
corporal!... Porque o corpo, ele responde (...) se você está bem, com a cabeça
boa, com autoestima... o seu corpo responde bem a isso também...”
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TANIA - “...ter essa espiritualidade (...) precisa de muito autoconhecimento,
porque se você (...) se autoconhece, você sabe aquilo que (...) tem de bom pra
dar ao mundo, (...) às pessoas.” (...) “...É muito difícil a gente, (...) considerar
totalmente espiritualizada, porque (...) todos os dias (...) tem uma experiência de
vida, (...) aprende a lidar com aquilo da forma que (...) se autoconhece. (...) Não
sou totalmente espiritualizada, mas eu estou todos os dias em busca dessa
espiritualização...” (...) “...em situações de estresse, em situações que são
felizes, mas acho que a gente está sempre em busca...” (...) “... em busca do
meu autoconhecimento e... para (...) eu ter a minha espiritualidade.” (...)
“...buscar o autoconhecimento para saber o que você tem de melhor, (...) de
amor pra oferecer às pessoas. (...) E o respeito, porque acho que o respeito ele
(...) tem que mediar, (...) todas as relações.”
ISMÁLIA - “...está muito relacionado com saúde mental, e saúde mental a gente
já viu quinhentas vezes, que está relacionado com a saúde física. Eu penso
que é nisso, porque como tá relacionado com resiliência e... lidar com
problemas, momentos difíceis principalmente, (...) está muito relacionado com
saúde” (...) “...o seu biológico pelo seu biológico e você tem até certo ponto (...)
a questão, (...) mental, espiritual e, assim, o ideal é você ter os dois...”
IRINEU – “...pessoas que ficam meditando na natureza, aquelas pessoas de
idade, senhorzinho, aí você pensa: ‘essa pessoa pode ser muito mais feliz,
muito mais contente com a vida do que a gente que fica na luta, na correria,
(...) atrás de dinheiro e estudar e trabalhar’.”
6.3.4.9

Aproximação entre Espiritualidade e Humanização
A entrevistada Laura entende espiritualidade e humanização como

vindo juntas. A entrevistada Maria traz a percepção da necessidade de se conhecer,
de conhecer outras formas de espiritualidade para melhorar a relação consigo
mesmo e com o outro, quando se colocar na proposta de ajudar, cuidar e tratar.
LAURA – “É, eu não consigo pensar numa possibilidade de não ter a
espiritualidade, mas ter a humanização, porque pensa, (...) se você pratica a
humanização, (...) você está praticando algo melhor pro outro, você está
conseguindo enxergar ela; e pra mim a espiritualidade também é isso, também tá
nisso, porque você cria uma sensibilidade com o outro.”
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MARIA – “...sempre bom a gente aperfeiçoar (...) ter mais (...) autoconhecimento (...).
A gente sempre tem que buscar isso sabe? O autoconhecimento porque (...) você
se autoconhecendo, você consegue ajudar o outro, você consegue ser melhor
para o outro e ser melhor para você mesmo né? Porque (...) não adianta a gente
querer ajudar todo mundo e não ajudar a si, próprio. (...) Eu queria até na
verdade (...) descobrir alguma outra forma (...) de buscar... outras crenças, outras
coisas diferentes daquilo que eu já conheço (...). Porque eu nunca tive contato
assim com outra religião, com (...) outra forma de crer. (...) Eu até tenho (...)
curiosidade na verdade, de buscar isso...e me falta eu acho que (rsrs)... tempo
mesmo... oportunidade assim de...estar buscando...”
6.3.5 Espiritualidade e Educação Médica

Este tema foi tão abordado e com uma profundidade tal, que
precisamos subdividi-lo para melhor entendimento e compreensão.

6.3.5.1

Disponibilidade da Disciplina de Espiritualidade no Curso

Comentam aqui a disponibilidade e necessidade de uma disciplina,
eletiva ou não, ou ainda de um módulo durante a graduação que aborde a
espiritualidade, para melhor entendimento e aplicação durante o cuidado e
tratamento dos pacientes. Enquanto uma aluna tem a vontade de formar liga ou
grupo de estudo, outro aluno diz que a espiritualidade é muito particular de cada um
e acredita que seja difícil de ser ensinada, mas sim, vivida.
IVAN- “Eu acho que faz muita falta sim na formação médica.”
ANA PAULA – “(...) seria muito legal ter uma disciplina de espiritualidade...” (...)
“...Tem diferença entre religião e espiritualidade como você falou, só que eu não
tenho noção muito bem de qual que é a diferença. (...) Acho que também que se
você perguntar em qualquer sala, muito difícil alguém conseguir responder,
com certeza... a gente consegue até responder o que é proteína, mas o que é
espiritualidade?... não!...”
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TANIA – “(...) a faculdade fala muito pouco, (...) sobre isso. (...) Até tenho vontade
de abrir Liga relacionada a cuidados paliativos e espiritualidade, porque é algo
que (...) nós, como profissionais da saúde, precisamos compreender a necessidade
de ter respeito (...) e buscar aquela crença do indivíduo, do paciente, para o
tratamento. E (...) acho que mesmo (...) com aulas de Liga, (...) talvez até uma
matéria extra (...) é muito triste (...) ver que na nossa faculdade não se fala sobre
isso, e é algo necessário. (...) A gente não tem ali só um indivíduo que está
doente, a gente tem uma pessoa que tem suas crenças, (...) sua fé, e (...) sabe,
falar sobre isso, porque eu preciso respeitar...” (...) “...na faculdade (FMJ) (...),
as meninas da Liga (...) aplicam reiki entre si e eu fiquei: ‘Gente, como assim?
na minha faculdade não tem (...) ninguém que um dia tentou (...) conversar
sobre isso’...” (...) “Essa sensibilidade, de que o outro (...) tem as suas crenças (...)
e nesses momentos assim ele precisa dela, precisa (...) que ela seja objetificada,
que ela seja explícita no tratamento, (...) mas gostaria que fosse mais falado,
(...) mais abordado essa questão.”
ISMÁLIA - “... quem tem outras crenças diferentes da minha, (...) eu não sou
religiosa, mas eu vou atender muitas pessoas, provavelmente a maioria (...)
vão ser religiosas e também, (...) religião em vários aspectos. (...) Às vezes a
gente (...) pensa muito: ‘ai, católico, espírita, ou... ou...’, nesse sentido, só que
tem muitas religiões e cada pessoa pensa de um jeito e de uma forma, então
como saber lidar com isso e como despertar aquilo na pessoa, pra trazer (...)
pro lado da saúde, (...) física dela, trazer a espiritualidade pra ajudar na saúde
física da pessoa.”
IRINEU – “A minha opinião é que é importante desenvolver a espiritualidade
sempre (...), mas (...) durante a formação médica é importante pra gente ter
noção do que é concreto, do que é a ciência que já tá bem estabelecida e eu
acho que até onde a gente pode ir, além com a nossa espiritualidade, (...) mas
acho que é importante sempre.” (...) “... Disciplina sobre espiritualidade, acho
que isso é muito particular de cada um, não iria ser muito (...) não iria ter (...)
uma aceitação muito grande por parte dos alunos, porque cada um tem uma
filosofia de vida diferente. Acho que se você quiser ensinar, (...) a
espiritualidade não é ensinada, é uma coisa vivida, é uma coisa de experiência,
então eu acho que não seria uma boa.”
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6.3.5.2 Tecnicismo Versus Dividir Experiências
A fala da aluna reforça a necessidade de disciplinas que destaquem a
espiritualidade durante os quatro primeiros anos da formação, com teoria e prática,
justificando que disciplinas que apresentam esse tipo de conteúdo são pouco
exploradas, apesar de necessárias.
CARLA – “...fiquei uma pessoa muito melhor depois que eu entrei na faculdade
(risos) e (...) os momentos não-técnicos da faculdade foram os momentos que
(...) contribuíram mais pra isso. (...) A gente tem no IESC (Interação Em Saúde na
Comunidade) que estudar aquela teoria, mas a gente sai, vai lá pra UBS e aí a gente
vive várias coisas que não tem em livro nenhum, não cabe ali. (...) E essas
experiências (...) são... muito ricas. (...) Igual a aula da Raquel (professora da
graduação e da disciplina Literatura & Medicina Baseada em Narrativas
[Lit&MBN] ) que eu acho que tinha até que ter mais, sinceramente, eu acho que
tinha que ser uma coisa que podia ter assim ao longo de (...) toda a graduação,
pra gente ter uma válvula de escape, nem que fosse uma vez por mês. (...) Ter
contato com essas coisas eu acho que contribui (...) pra fazer com que a gente
seja menos tecnicista, sabe, menos médico de protocolo - ‘Você tem que fazer
isso, isso e isso’ (...). Você não cria nenhuma conexão com a pessoa que você tá
atendendo, é só mais um carimbo, um prontuário que você assina (...). Desde a
época que eu prestava vestibular eu ficava pensando: ‘Gente, tudo que eu não
quero na vida é assinar papel e bater carimbo’. Eu preciso de outras coisas
mais do que isso, porque senão, eu surto. Então eu acho que (...) essa
espiritualidade na formação (...) contribuiria muito pra tirar... os médicos dessa
zona de... só técnica, só remédio, só doenças.” “(...) É a parte (...) que eu
cresço mais, (...) porque o livro eu leio, tá lá escrito, não tem erro (...); agora, essa
questão de você amadurecer, de você viver outras coisas não tem livro pra isso,... é
a sua experiência, é a experiência de você com seus colegas, de você com os
professores, de você com as pessoas que você tá atendendo, nas visitas que
você vai fazer, então acho que tudo isso é que vai fazer você ser um cidadão
melhor. (...) Ter... uma discussão, (...) ter um grupo (...), por exemplo: IESC, tem
um monte de gente que não gosta do IESC, tem um monte de gente que ama.
(...) Então (...) ir lá, viver alguma coisa, depois trazer aquilo pra um grupo com
quem você consegue dividir as experiências e ver as experiências das outras
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pessoas, (...) isso também seria muito importante.” (...) “São oportunidades que
eu tenho justamente de me expor e de expor essa vulnerabilidade. (...) Porque
eu acho que é assim que a gente vai crescendo.”
6.3.5.3

Medo de se Desumanizar no Decorrer do Curso
Duas alunas, ambas no segundo ano do curso, que possui uma carga

excessivamente técnica, comentam sobre como no decorrer dele e em função da
carga de conteúdo mais densa, os alunos tendem a ficar mais técnicos, cansados,
gerando a defesa de ficarem frios como forma de enfrentar o adoecimento que
muitas vezes aparece,

esquecendo

de ter atitudes relacionadas com a

humanização.
CARLA – “(...) eu lembrei de uma conversa que eu tive (...) com a Paty (professora
da unidade curricular IESC) (...) de se tornar os médicos mais humanos (...). Eu
falei para ela que eu tenho muito medo, de chegar num ponto assim... de me
descuidar de mim, (...) em que eu me dissocio totalmente disso. (...) Por uma
questão de autopreservação? Porque isso acontece também. (...) As pessoas, elas
vão sofrendo, não saber lidar com aquilo (...) e cria uma barreira... Então eu tenho
muito medo disso acontecer. (...) Por isso, (...) é muito importante, a gente ter um
cuidado assim, diário, (...) rotineiro...”
LAURA – “(...) eu tenho medo de me tornar uma pessoa não espiritual no meio
que (...) estou em busca. Você vive o automático, tira totalmente o sentimental.
Outro dia eu parei pra pensar quanto faz que eu não choro, mesmo sentindo
determinados sentimentos que causariam choro, mas eu não choro. O estresse é
dominante. Só que também tem uma questão que o segundo ano te possibilita, que
pra mim possibilitou, foi conhecer muitas pessoas, tirar muitas máscaras, porque
você convive muito intensamente com determinadas pessoas, mas na
questão... do acreditar, assim, do sentimental o segundo ano te torna muito (...) não
fantoche que eu acho muito pesado, mas... frio também, viu, frio. Eu acho que te
tira um pouco do acreditar. Tira sim.” (...) “Mas eu não sei se um amadurecimento
saudável, porque eu vejo muito assim: ‘ah... eu tô indo, né, tá indo, tá tranquilo’. Mas
tem muita gente ao meu redor que vem conversar comigo que eu vejo que não
está bem. (...) Não está bem psicologicamente, não está bem com ele mesmo e
fala certas coisas pra mim que me causa um pouco de medo. (...) Falo: ‘nossa,
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perai, mas será que... meu Deus!’ Olha... respeitando (...) o que que a gente tá
vivendo... lógico, tira todo o extra, mas o ano está causando nessa pessoa. Eu acho
que não era pra ser assim. (...) Era pra ser mais proveitoso ainda e mais feliz
porque você está aprendendo mais, (...) porque querendo ou não é no segundo ano
que parece que você (...) imerge mais na medicina, (...) que você tem mais contato
com as Habilidades.” (...) “Eu vou ser sincera pra você, que agora entra a palavra da
humanização, que pra mim entra a questão da Faculdade falar ‘ser humano’, mas
no segundo ano não tem humanização. Não tem! (...) A aula da Raquel pro
segundo ano é onde, (...) se todo mundo desse o valor, é onde retoma a nossa
humanização da semana; porque a semana inteira vive o automático, vive o
racional, nada sentimental. E aí chega na sexta-feira, na aula da Raquel é onde
retoma essa humanização e essa espiritualidade, no acreditar na gente, porque
no meio da semana a gente não acredita na gente! A gente só vive.”
6.3.6 Espiritualidade, Sociedade e Desenvolvimento
6.3.6.1 Religião como Causadora de Problemas Sociais
A entrevistada Ana Paula traz a percepção da importância da religião,
sua força dentro de uma sociedade e seu desenvolvimento, sendo tanto causa de
desentendimentos e até confrontos como promotora de esperança e paz.
ANA PAULA – “...nosso Presidente ele acaba levando muito para o lado da
religião dele, dos extremos, então assim, eu fico com muito medo. (...) Vamos
supor que a gente vai criar um país, aí cria um país com base numa religião e todo
mundo (...) bitolado. Só que eu acho muito necessário para ter essa esperança
de que vai dar certo (...) essa sociedade, vai dá certo esse país, a comunicação
com o outro país vai dar certo. Só que também tem país que briga com outro por
causa da religião!”
6.3.6.2 Espiritualidade na Sociedade - Fazer o Bem, Empatia, Consideração pelo
Outro
Sete

entrevistados

trazem

a

percepção

de

que

o

micro

desenvolvimento pessoal vale para o macro desenvolvimento das comunidades.
Respeitar e aprender com as experiências alheias. Falam da falta da espiritualidade
nos governantes, que usam da corrupção sem pensar realmente naqueles que são
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governados por eles, egoisticamente, sem valores para promover o bem àqueles
que deles dependem. Eles abordam a espiritualidade nas relações sociais como
amar, considerar e se colocar no lugar do outro empaticamente.
ANA PAULA – “...tem gente que não acredita em nada, mas tenta manter o bem
de todo mundo (...) fala muito de empatia. (...) Às vezes até fala assim: ‘Ah, do
amor ao próximo’... só que quando você fala amor ao próximo, para mim já fala
assim... ‘Essa aí já falou na religião’. Mas eu fico muito confusa” (...)
“...espiritualidade para saber lidar melhor com o outro, (...) ter algo que te
preencha nessa espiritualidade para você conseguir lidar melhor com os
problemas.” (...) “...a tutora sempre faz um feedback da gente, e ela falou assim:
‘Ana Paula, o que eu tenho que falar com você, é que você é muito generosa e
você consegue respeitar muito o outro’ (...) ‘Você consegue levantar o outro por
exemplo’... Às vezes as minhas amigas, elas começam a falar (...) assim: ‘Ah gente,
esqueci...pode falar’, e eu sempre tento: ‘Não amiga, continua que está certo!’
Então a minha, a minha tutora falou: ‘Você tem uma generosidade muito grande
para o outro, a ponto de você deixar ela falar na sua vez, você incentivar, você
conseguir ajudar o outro e parece que você tem isso por natureza mesmo (...)’.
E eu tenho muito mesmo! Eu acho que uma coisa que eu sempre boto na minha
cabeça, é a gente tenta realmente amar o outro como a gente se ama, (...)
respeitar o limite do outro...”
IVAN – “(...) acredito muito nessa questão de vivência, de experiência; eu acho que
quando a gente vai para o meio social, (...) tem que deixar um pouquinho o
nosso eu ... guardado no bolso, (...) tem que, olhar mais para o outro. Então essa
questão mesmo, que eu penso, empática em se (...) colocar no lugar do outro, eu
acho que é extremamente importante para a evolução espiritual mesmo, em
sociedade. Não tem como eu sair da minha casa, eu lidar com outras pessoas e eu
continuar guardado ali na, no meu cubículo. (...) Então assim, quando eu penso em
algo social, eu penso em algo de compartilhamento mesmo... compartilhar
experiências, compartilhar vivências, compartilhar sentimentos, sensações e
até essas energias que eu falo. De modo que eu também saiba me colocar no
lugar do outro para que eu sinta essa energia dela, para que eu sinta essa
vivência dela, porque quando eu conto uma história para você, eu espero que
você não apenas ouça a minha história, e tome conclusões daquilo, mas que
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você pegue a minha história e sinta ela; assim eu tenho um retrato de que aquela
pessoa viveu isso e eu posso tomar isso também como uma vivência para a
minha vida. Claro que cada um tem a sua individualidade né, mas acho que as
trocas de experiências fazem com que nós nos tornemos mais experientes
também.”
MARIA – “...porque eu até acredito (...) que o mundo está nesse caos que está
hoje, por falta mesmo de espiritualidade (...). As pessoas, acho que deixaram de
acreditar, (...) de ter uma crença, (...) de acreditar em alguma coisa melhor e isso
interfere...na relação interpessoal. Então as pessoas não eram muito frias assim (...).
Você não vê muito... companheirismo, aquela coisa de parar um pouco, de olhar
para si... olhar para o outro (...). Tentar ajudar o outro... então eu acho que afeta
muito sim; acho está faltando muito isso hoje.” (...) “Por exemplo, um
governante, (...) vamos pensar assim numa coisa maior, ele tendo ... uma visão
maior de todo... ele vai pensar assim, realmente no todo e vai sair um pouco
desse foco, que a gente está vivendo hoje (...) de corrupção; por causa de que...
a corrupção, ela acontece porque a pessoa está pensando em si, ela não está
pensando no outro, porque ela está lidando com o dinheiro de todo mundo (...).
Não é o dinheiro dela então... isso é uma parte (...) de egoísmo e a falta desse
valor mesmo (...). De pensar no todo, de pensar em outras pessoas, na
necessidade das outras pessoas... Então eu acho que assim, a pessoa que se
põe (...) diante de (...) uma profissão (...) como por exemplo, de um governador, um
presidente enfim, eu acho que tem (...) muito necessidade de ter (...) uma
crença, de querer fazer para o outro e não para si mesmo... “
LAURA – “Mas sim, vai auxiliar (...) numa melhora da sociedade justamente
pela questão que eu falei, do acreditar, do conseguir enxergar o... a plantação
do vizinho. Nesse sentido.”
TANIA - “...a falta do respeito talvez, (...) gera estresse, gera angústia, gera
tristeza, gera, (...) vamos (...) dizer guerras. ...As pessoas não compreendem,
(...) que aquilo que o outro pensa é (...) uma crença dele...” (...) “... de saber o
limite e de compreender o outro, também, e do respeito, principalmente, porque
isso com certeza traria (...), paz para população, (...) leveza, (...) nas pessoas,
leveza nas suas relações. (...) Não preciso provar pro outro que a minha crença
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é melhor que a dele e que (...) leva ao caminho do bem; não, eu preciso
compreender aquilo que ele tem de bom, (...) traz de bom da sua crença e que
vai levar pro mesmo caminho que eu quero, que é o caminho do bem. (...) Com
certeza lidariam bem melhor com os seus problemas, com as suas diferenças (...).
As pessoas às vezes se perdem, (...) naquilo que é de valor pra ela (...) e acaba
desrespeitando ao outro.” (...) “... pessoa que (...) se autoconhece e que ela vê
aquilo (...) que ela tem de bom a oferecer, pra fazer as coisas da melhor forma,
ela é um bom profissional. Independente daquilo que ela faça, ela vai ser um
ótimo profissional, ela vai ser uma ótima filha, uma ótima mãe, uma ótima
esposa, (...) porque a partir do momento que ela tem compreensão de si e
compreensão da sua espiritualidade, (...) as relações dela vão mudar muito, a
sua forma de se mostrar ao mundo muda, (...) como aluna, como uma
profissional (...). Tenha autoconhecimento de si (...) pra você depois procurar
aquilo que você vai ser, porque (...) você tem que dar o melhor naquilo, dar o
melhor para as pessoas.” (...) “... A gente compreender essa questão (...) pra
não sair do (...) micro e talvez levar pro macro, porque, (...) eu exteriorizar
aquele estresse, aquela coisa para as outras pessoas, (...) vou estar
desrespeitando o limite dela (...) e também levando coisas ruins pra outra
pessoa, uma energia ruim.”
ISMÁLIA – “... a gente estava falando da empatia e (...) quando eu vi essa
pergunta eu fiquei pensando com tudo que a gente está vivendo em questão,
(...) da COVID e de política (...). ...Como está sendo a nossa política, eu fiquei
pensando: será (...) que essas pessoas que estão lá são espiritualizadas? Será
que elas param pra pensar no outro, será que elas têm empatia?” (...) “...é a
empatia, porque, (...) as pessoas não pensam no sofrimento do outro, (...)
morrer gente não tem problema, porque é só um número, então eu fiquei
pensando muito nessa questão de políticos.”
IRINEU – “... a gente aprendendo a lidar com a espiritualidade, acho que não só
durante a formação médica, (...) ajuda a gente ser um cidadão melhor (...) em
todos os sentidos. A questão é: a partir de que momento, (...) a gente é
cobrado (...) pra praticar melhor a nossa espiritualidade?”
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6.3.6.3 Qualidade de Vida em Primeiro Lugar: Natureza, Convivência, Cultura
(Outros Valores) / Individualismo
A entrevistada Carla afirma que a espiritualidade ajuda a pensar no
desenvolvimento de um país com valores que garantam a qualidade de vida para a
comunidade, pensando que o dinheiro gasto para promove-la não é o mais
importante, e sim, o bem-estar da população em geral. Ivan coloca que a
espiritualidade condiciona o lado bom das pessoas. Usar a troca como crescimento,
como prática de respeito à individualidade do outro e como forma de usar a
experiência do outro para o seu próprio aprendizado, até mesmo aprendendo na
descoberta daquilo que não lhe é conveniente.
CARLA – “um espaço natural é uma coisa que se você for pensar num país custa
um pouco de dinheiro, só que não é um dinheiro investido porque não tem um
retorno financeiro; (...) é um dinheiro que, (...) se a gente tivesse mais valores
espirituais e fosse mais voltado pra essa área, você vai ter um retorno em
qualidade de vida das pessoas (...). Se as pessoas têm qualidade de vida elas
também... fazem mais, elas produzem mais, elas... são mais completas. Eu acho
que falta muito esse valor (...), nessas coisas que não tem retorno financeiro... que o
retorno vem de uma outra forma. E aí (...) que entra várias coisas, (...) eu acho que a
questão assim de espaço natural, espaço de convivência, cultura, tudo isso está
muito num... segundo plano (...), tá muito longe... do que seria, (...) minimamente
necessário (...). E aí por outro lado a gente tem (...) uma valorização (...) da religião
dentro (...) daquela caixinha, que aí eu acho que é muito pior, porque (...) é uma
maneira de enxergar, (...) essa parte não material muito excludente, muito... restrita;
(...) eu não sei, a maioria do Brasil é cristã, então nós vamos fortalecer e...
incentivar isso aqui e o resto... azar (...). Então eu acho que teria que valorizar
tudo até pra que as pessoas entrassem em contato com religiões diferentes;
(...) cada religião tem a sua cultura, então assim, mesmo eu não sendo
religiosa eu reconheço que tem muito das culturas religiosas que são
importantes até pra espiritualidade das pessoas que não são religiosas. (...)
Acho que seria interessante que as pessoas desenvolvessem esses valores que...
são abrangentes, né, que são críticos...” (...) “...E também contribuiria com o
desenvolvimento do país, dos países, porque... por conta dessa questão das
pessoas ficarem (...) mais abertas umas para as outras e a qualidade de vida no
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geral melhorar. E você valorizar coisas que... são importantes. (...) Eu vou puxar um
pouquinho pro lado de arquitetura, porque (...), por exemplo, quando eu fazia
arquitetura eu gostava muito da parte de planejamento urbano, parte de urbanismo
das cidades, e uma coisa que era sempre, (...) muito difícil de fazer acontecer é (...)
a questão de espaço verde e espaço público de convivência, espaço público
de convivência, não um shopping; um espaço que é público, gratuito, acessível...”
IVAN – “(...) partir de uma experiência, a partir da espiritualidade, você passa a
condicionar um lado, eu espero, que a gente condicione um lado bom das
pessoas (...). E quando a gente pensa num aspecto amplo... eu acho que a gente
melhora a qualidade de vida das pessoas. (...) A gente tem que guardar um
pouquinho é, o nosso individualismo nesses momentos e pensar num todo.
(...) não vou concordar com tudo que aquela pessoa viveu e ela passa (...) para a
gente, mas como o mundo, como sociedade, como um grupo de pessoas; a gente
tem de saber também que a experiência daquela outra pessoa, ela pode servir para
mim, como tem coisas que não vai servir, mas que qualquer troca, faz com que eu
evolua. Não é assim, por que? Porque se a pessoa tem uma experiência... ‘não,
aquilo não cabe para mim’, ainda assim eu tive uma troca, porque eu sei que
ela não cabe. Então, até para eu falar que aquilo não cabe para mim, eu tenho
que ter vivido, eu tenho que ter convivido, eu tenho que ter trocado ali. Então
acredito que é extremamente importante para a qualidade de vida das pessoas, e
até pelo fator que eu falei agora há pouco. Para a gente não surtar... a gente
precisa trocar, porque se a gente viver sozinho, individualmente o tempo todo,
(...) a gente surta, porque (...) precisa dessa troca. E eu acredito que essa troca,
(...) é energética. A gente precisa trocar energia entre elas, boas e ruins, para
(...) poder evoluir. Então, precisa disso para ter uma qualidade de vida boa,
sim.”
6.3.6.4 Espaço Público e Transcendência do Aspecto Material – Diminuição da
Desigualdade / Interesse Coletivo
Carla afirma que são feitos investimentos naquilo que vai dar lucro e
não são valorizados investimentos no espaço público e na diminuição da
desigualdade. Valores espirituais, na visão de Carla, podem contribuir para o
desenvolvimento de um país, pois colocam outros valores como meta de
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investimento. Ivan coloca o interesse coletivo como um valor espiritual que precisa
ser cultivado para o bem de todos, exemplificando com o momento atual que
estamos vivenciando, onde o individual não deve prevalecer, desde a individualidade
pessoal até a individualidade dos países, onde esses países têm que pensar juntos,
para um mesmo ponto a fim de alcançar saúde, educação e economia. Ismália traz a
reflexão sobre o fim, a morte para justificar a falta de noção daqueles que exploram
a população sem pensar que iremos todos para o mesmo lugar.
CARLA – “(...) tem estudos sobre isso, que ter um espaço onde as pessoas podem
conviver com diferença, (...) porque, por exemplo, um shopping não é um espaço
que você convive com a diferença, porque tem pessoa que não entra, tem
pessoa que quando entra já entra e a pessoa fica ‘nossa!’(...) Então assim, a rua,
a praça, o espaço público, é o espaço verdadeiramente público, porque qualquer um
pode tá lá, pode tá o mendigo, pode tá a dona senhora super rica que foi no centro
comprar qualquer coisa, tem o ambulante, tá todo mundo ali, (...) dentro. Quando eu
estudava urbanismo sempre tinha (...) uma valorização do público e quando você
olhava pra realidade, o poder público aonde que ele investia o dinheiro não era no
espaço público, era espaço privado, era no shopping, é na loja, então eu acho
assim, que se a gente tivesse, enquanto nação, (...) um valor transcendente desse
material, desse financeiro, que eu considero um valor espiritual, a gente
poderia valorizar essas coisas que atualmente estão sendo colocadas de lado
porque não lucra, não tem retorno financeiro. Então eu acho que o valor
espiritual poderia contribuir muito pro desenvolvimento do país nesse sentido,
você valorizar as pessoas que tem pouco, começar a investir no público pra
que elas possam ter acesso às coisas que as outras pessoas têm acesso,
entendeu?”
IVAN – “(...) quando eu li a pergunta, eu tentei elencar, um ponto chave para eu
tentar responder (...), mas eu coloquei como interesse coletivo. Eu acho que a
gente, enquanto mundo, (...) perdeu o interesse coletivo, (...) pensa muito
individual. De uma magnitude, a gente pensa individualmente em cada país, e
quando (...) vai abrangendo dentro do país, (...) pensa individualmente em cada
estado, cada município, até chegar em cada pessoa. E quando a gente soma
tudo isso, não vai dar certo, porque (...) tem um interesse único; ele não é um
interesse coletivo. Prova disso mais uma vez, é o momento em que a gente vive
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hoje né? Da COVID, nenhum país concorda com nenhum país. As reuniões que
têm, elas são inteiramente bagunçadas por causa disso. Porque a gente tem
interesses únicos prevalecendo. Enquanto isso não mudar, a gente não entrar num
acordo que não precisa ser o melhor para mim, mas é um melhor coletivo, (...)
para mim a gente não evolui. Então assim, como poderia contribuir né? Esses
valores espirituais? Eu acredito que o interesse coletivo, é um tipo de valor
espiritual que a gente precisa nesse momento, para (...) ter um processo de
evolução enquanto matéria mesmo, enquanto países evoluindo e aí eu acredito
que se a gente tem um interesse coletivo, a gente consegue caminhar para o
mesmo ponto. Então (...) vai ter uma, mais prosperidade em saúde, em
educação, em economia né? Então os pontos estão desalinhados, a gente precisa
alinhar isso.”
ISMÁLIA – “... se eu tenho uma reflexão sobre a minha vida, e o que que a
pessoa vai levar dessa vida também, (...) sei lá, você não preocupa com o outro,
sua vida inteira, (...) só quer enriquecer e pronto. Só que aí você vai morrer, e
aí? que que adiantou tudo isso? (...) Então (...) por isso (...) as pessoas não param
pra ter uma reflexão, porque se você parar pra pensar, (...) que adianta tudo isso
(...) que você está fazendo? Todo mundo vai pro mesmo lugar. Assim, na
minha crença, lógico, (...) todo mundo vai acabar morrendo um dia e (...) você
deixou o que pro mundo?”
6.3.6.5 Desenvolvimento e Justiça Social
A entrevistada Carla afirma ainda, que a colocação dos valores
espirituais, com uma visão menos materialista, é importante para promover a justiça
e também o desenvolvimento social, citando que um país não é desenvolvido
apenas porque é rico.
CARLA – “expectativa de vida é muito diferente pela faixa etária, então tem tanta
coisa que contribui nesse aspecto que tá sendo ignorada, por questões materiais,
(...) que se a gente tivesse esse desenvolvimento mais amplo desses valores, eu
acho que talvez a gente conseguisse tornar a sociedade mais justa e aí eu
acho que o desenvolvimento entra nisso, sabe, não tem como você falar que
um país que é muito rico, mas tem muita desigualdade, muita injustiça, muita
coisa, é um país desenvolvido. Não é um país... é um país rico, não um país

90

desenvolvido. Então eu acho que falta um pouco também, (...) na gente assim, no
Brasil, um desejo de se desenvolver; o desejo parece que é só de enriquecer, então
assim, toda vez que (...) surge alguma coisa, (...) iniciativas pra tentar tornar o
Brasil mais justo eu acho que tem uma quantidade enorme de gente que cai
matando em cima, sabe e transformando a coisa numa pauta disso, pauta daquilo.
Então acho que falta um pouco essa visão menos materialista do mundo, dos
seres humanos, de tudo.”
6.3.6.6 Reflexão Sobre o Mundo e a Própria Ação Nele / Acreditar em si e
Questionar Parâmetros
A entrevistada Carla reflete sobre o como o mundo e as pessoas vivem
a religião sem espiritualidade, usando de sua liberdade para escolher sem
perceberem que ela seria uma fonte de crescimento, de oportunidade de
amadurecer e de aprendizado. Segundo ela, se as pessoas valorizassem mais o
espiritual do que o material, a sociedade e o mundo seriam melhores. Em seu relato,
a espiritualidade faz com que a pessoa reflita sobre sua ação no mundo. Laura faz
uma análise das pessoas de uma forma geral, que não têm tempo de olhar para
dentro e também acreditar nelas, vivendo em função de parâmetros sociais, de
trabalho e de metas a cumprir. Extrapolando isso para a vida futura como
profissional, colocando a espiritualidade como essencial para o bom desempenho
dela. Ismália fala da reflexão facilitando o entendimento da realidade do outro e que
isso afeta uma melhora pessoal, podendo também afetar uma melhora na
sociedade.
CARLA – “(...) é... espiritualidade mais do que religião. (...) às vezes, até por essa
questão (...) que as pessoas (...) vivem religião sem espiritualidade, só na
superfície da religião. (...) Quando... a espiritualidade (...) ela busca a pessoa, (...)
eu estou supondo, nem sei se espiritualidade é isso; mas assim, põe a pessoa
em contato, (...) consigo mesma, faz a pessoa, refletir sobre ela, refletir sobre a
ação dela, refletir sobre o mundo; eu acho que tudo isso é oportunidade de
crescimento, é oportunidade de amadurecimento... e oportunidade de
aprendizado. Então (...) se as pessoas, no geral, se a população no geral
tivesse... mais voltado pra isso, prestasse mais atenção nisso, tivesse tempo
pra isso também; acho que hoje em dia a gente valoriza muito outras coisas, a
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gente é (...) do financeiro, da posse... tem um estereótipo aí de sucesso... que
está completamente fora (...) do espiritual, (...) está totalmente dissociado. (...)
Se fosse uma coisa mais integrada, se a gente valorizasse mais isso como...
sucesso também; (...) então (...) a sociedade como um todo seria bem melhor. O
mundo seria bem melhor.”
LAURA – “(...) a minha busca, (...) quanto a saber ser quem eu sou primeiro e a
partir disso cuidar do meu corpo, (...) que é a minha casa, e (...) tentar auxiliar
no cuidado do corpo do outro (...). Poder dar, (...) a possibilidade dessa pessoa
também refletir sobre ela mesma a partir do acreditar, porque eu acredito (...)
que majoritariamente, infelizmente... da população, não tem um tempo pra olhar
pra si mesmo e acreditar em si mesmo; vive parâmetros da sociedade,
parâmetros do trabalho, metas pra cumprir.”
ISMÁLIA - “... se você é uma pessoa, (...) reflexiva, você consegue sair daquilo que
é dentro da sua realidade e se colocar na realidade do outro, então eu acho que
isso afeta a sociedade e eu mesma também. ...É uma questão de ser uma
pessoa melhor. (...) Afeta o outro porque em algum momento eu vou lidar com
outras pessoas, (...) eu preciso ter essa capacidade pra ser uma pessoa melhor
pra aquela pessoa, entender a realidade dela, o que que ela vive, mesmo sendo
completamente diferente da minha.”
6.3.6.7 Espiritualidade como Compromisso com a Transformação de Si Mesma / do
Ser Humano
Carla traz os aspectos da espiritualidade nela, que a ajudam em sua
modificação como ser humano, que ajudam em seu crescimento e na conexão com
outras pessoas (gosto pela reflexão, pela cultura em geral e pela arte). Cita a fala de
um livro, onde “aprender é mudar de conduta”, dizendo que é necessário dividir esse
aprendizado para ajudar as outras pessoas e o mundo ao nosso redor.
CARLA – “dos aspectos que são mais úteis à minha personalidade eu acho que na
verdade (...) porque foi uma coisa que eu acabei... pinçando aqui e ali, partindo da
minha personalidade (...) em relação à sociedade. (...) Eu acho que refletir, assim, a
questão de reflexão, (...) que faz da minha espiritualidade, (...) refletir sobre eu
mesma, sobre eu no mundo, o que eu posso fazer, o que eu devo ou não devo
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fazer. (...) Eu acho também que... cultura em geral, arte, (...) é uma coisa muito
importante (...) que ajuda a crescer, a fazer as pessoas crescerem. (...) Eu gosto
muito da aula que a Raquel dá, aquela de narrativas, porque eu acho que ela
consegue trazer a gente (...). Numa situação de pandemia que a gente não sai de
casa e pelos textos, pelas histórias, a gente consegue sair (...) duma realidade
e ir pra outra totalmente diferente (...). Se a pessoa tiver aberta pra experiência de
(...) entrar na história, sentir a história (...). Eu acho isso rico porque você consegue
sentir coisas que uma outra pessoa sentiu, então (...) essa questão da conexão
com outro ser humano é uma coisa que faz as pessoas amadurecerem, faz as
pessoas (...) entenderem uma coisa que antes elas não entendiam. Eu até li (...)
uma coisa bonita (...) minha mãe ganhou um livro da... minha irmã (...), chama: ‘As
Coisas Mais Belas do Mundo’; (...) Nesse livro o autor, (...) conta a relação que ele
tinha com o avô e (...) ele conta que avô falava pra ele que aprender é mudar de
conduta e eu fiquei com isso na cabeça. Realmente, não adianta você aprender
alguma coisa, se aquilo que você aprendeu não serve pra mudar nada,
entendeu, só ficou dentro da sua cabeça. (...) Então eu acho (...) que poderia
ajudar a sociedade. É... a questão de... buscar meios que não são... o meio técnico,
não é (...) a apostila, o livro, é a experiência, (...) que muda.”
6.3.6.8 Espiritualidade e a Convivência com a Diferença / Valores Sociais
Carla traz a diversidade de pensamentos entre as pessoas, dizendo
que a situação política brasileira é cansativa na relação com o outro, na convivência
e que às vezes prefere o silencio ao diálogo, embora não ache que seja a atitude
ideal de se ter, porque é necessário manter a troca do contato e do diálogo, para
colocar o que pensa e ouvir, favorecendo o aprendizado dos que ouvem e dos que
escutam, sem ter julgamentos e com respeito mútuo. Já Laura associa a moral com
a espiritualidade. Laura fala de crise de valores. Que a maioria das pessoas tem
dificuldade de pensar no bem de todos, favorecendo a si próprio, de várias
maneiras; que ainda temos características feudais em relação ao poder, ao saber,
ao respeito mútuo; não sabemos ouvir, entender, respeitar o direito de cada um.
CARLA – “de crescimento, de amadurecimento e de saber lidar com a diferença
do outro, eu acho que essa é a parte assim, mais importante, porque às vezes a
gente fica... com medo; (...) não é nem só medo, receio (...)

eu acho,
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principalmente agora, a gente tá num clima político complicado que a gente vai
se afastando das pessoas porque você não quer lidar com aquela pessoa,
porque você não sabe lidar com o jeito que ela é, com o que ela tá defendendo,
com o que ela tá falando, e (...) assim, (...) eu tenho evitado. (risos) E eu sei que
no meu íntimo não era o que eu deveria estar fazendo, porque, eu entendo que
tanto, é... pra entender a pessoa, quanto pra ela me entender, eu sei que isso é
importante; (...) quanto mais distante a gente fica um do outro, mais difícil fica
de você entender o outro. Então (...) eu sei que por um lado não é o que eu
deveria estar fazendo, mas eu acho que eu ainda estou (...) assim, num frisson
emocional que eu ainda não estou conseguindo acalmar o suficiente pra manter a
conversa, (...) pra manter um nível civilizado. Mas eu acho muito importante e (...)
essa questão assim da espiritualidade (...) também ajudaria muito nesse
sentido (...). De você ver que a sua verdade não é a verdade, é simplesmente a
sua visão de mundo, em que ela pode conviver com outras visões de mundo.
Cabe, tem espaço pra isso, tem espaço pros outros, né, para as outras.”
LAURA – “(...) Porque eu acredito que

todo

mundo (...) se conseguisse ter essa

espiritualidade conseguiria entender a diferença do outro, não teria o julgamento,
não apontaria se esse gosta de x ou de y; (...) teria acho que o respeito. (...) A
espiritualidade pra mim, (...) envolve muito com a moralidade. Com (...) essa
moral (...) consigo mesmo (...) aceitar você mesmo e aceitar a sociedade. Agora a
religião trabalha com a certeza, (...) é o dono da verdade, então é bem diferente; (...)
eu acredito sim, que se não tivesse a religião associada a espiritualidade teria...
não vou dizer que vai, porque eu não sei (...) esse mundo, o povo pode achar
problema em tudo, mas... eu acho que auxilia.” (...) “Então, Renata, agora você
entrou... em valores! Pensando na atualidade, nós temos crise de valores ou
valores em crise? Religiosos? Espirituais, ou não, ou todos. Isso eu fico muito
confusa. (...) Eu não sei se seria (...), pra mim é muito complexo essa parte, (...) eu
tento pensar.” (...) “É... que entra de novo a questão do bem (...) do fazer o bem,
porque (...) a maioria percebe que (...) é muito mais fácil cuidar da plantação do
vizinho do que da sua própria plantação. Então (...) por meio dessa espiritualidade
eu tente achar esses adubos certos ou não, ou pode ser orgânica, (...) pra
minha plantação. Não quer dizer que o outro tem que usar o mesmo adubo que eu,
mas ele pode fazer com que também cresça e fortaleça essa plantação dele. E
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assim, juntando esses adubos, essas formas de colheita pode fazer com que a
gente no modo... saindo do micro e indo pro macro, que seria a sociedade,
poder plantar... fazer várias colheitas a partir de diferentes técnicas de colheita, só
que respeitando... a técnica de colheita do outro, que eu acho que é algo que não
se tem na nossa sociedade (...). Dizem que a gente saiu da idade feudal. Pra mim é
muito mentira, não saiu da idade (...) é mais intrínseco ainda na idade feudal, (...) é
anacrônico na nossa sociedade o querer ter o poder, o saber, a inteligência e
enfiar no outro que tem que ser aquilo! Todo mundo tem medo de escutar, de
ouvir. Escutar, de ouvir e entender, respeitar, não concordar é outra coisa e é
direito de cada um. (...) “...Pensando em sociedade e tal, sobre as diversas
instituições que permeiam essa sociedade, vai muito contra a que está na nossa
Constituição, (...) um estado laico, só que pra mim ser um estado laico é um
estado sem ter religiosidade, não espiritualidade, (...) por exemplo, na
atualidade... não é a espiritualidade, é a religiosidade que lógico, vem a
espiritualidade junto... anda causando (...) muitas controvérsias. Não tem o propósito
da espiritualidade. Então, eu acho que se (...) fosse uma sociedade espiritual e
não religiosa aí é diferente. (...) Talvez a gente conseguiria (...) não fazer com que
todos os pensamentos sejam iguais, jamais, porque se não tivesse diferença não
existiria mundo.”
6.3.6.9 Brasil – Espiritualidade Invertida
A espiritualidade invertida que Laura fala, se baseia na falta de
educação e conhecimento para julgar as evidências científicas, causando
desinformação e desrespeito ao bem-estar do outro. Ou mesmo usar de má fé para
impor informação a uma população vulnerável e carente, devido à pandemia.
LAURA – “Nossa, se a gente for ver na atualidade, (...) não tem nada de
espiritual. (risos) (...) meu Deus! (...) a situação que a gente vive hoje mostra (...) é
uma pandemia, o mundo todo e... abafar casos, é... não acreditar em ciência, (...)
no conhecimento do outro, porque tem o conhecimento aplicado nisso; (...)
acreditar que o azeite quente, tomar ele, vai resolver, não vai pegar Corona e tudo o
mais, eu acho que é total espiritualidade. Não é espiritualidade, aliás. É (...) muito
sem olhar de fato pro outro, olhar pra ciência que é uma comunidade que tem
parâmetros pra análise, não é o acreditar nela, é querer acreditar na sua
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própria concepção, então pra mim é uma espiritualidade invertida (...). Não é
uma espiritualidade...”
6.3.6.10 Críticas às Guerras Religiosas
Laura traz as guerras religiosas como incoerentes, onde não existe a
espiritualidade e sim outros interesses de poder entre os países e as instituições.
Finaliza dizendo que nossa sociedade como um todo nunca aceitou a
espiritualidade.
LAURA – “(...) a questão da sociedade, (...) se a gente pensar, por exemplo, (...)
não tem espiritualidade nenhuma, pensando de forma mundo... política e tudo o
mais; entre Israel e Iraque lá, aqueles dois que brigam tanto, que se dizem tão
religiosos, pra mim não tem uma espiritualidade lá. (...)Tem um interesse de
poderes, (...) de instituições e eles jogam a espiritualidade no lixo, porque se
tivesse uma espiritualidade eu acredito que teria não um aceitar, mas um
respeito e uma compreensão (...). Então (...), pensando lá atrás, (...) nossa
sociedade nunca talvez aceitou a espiritualidade...”

7 DISCUSSÃO
Os resultados serão discutidos em uma perspectiva qualitativa, sem
grande interesse em quantificar os números de respostas dadas pelos participantes,
mas visando uma reflexão sobre as múltiplas possibilidades de entendimento dos
temas enfocados nesse estudo, por estudantes de medicina que revelem uma
tendência para a humanização já durante o curso.
Vale ressaltar que é assumido o caráter exploratório do estudo,
levantando questões que possam ser aprofundadas em estudos posteriores sobre a
espiritualidade na saúde e na educação médica, com vistas à formação de cidadãos
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que contribuam para o desenvolvimento, tomado não apenas como ampliação de
recursos materiais ou econômicos, mas como forma de transformar a vida em
sociedade no sentido de uma maior equanimidade e qualidade de vida para todos.
Busca-se levantar aspectos que possam ser implementados nos cursos de formação
médica, com vistas a preparar melhor os estudantes para uma prática profissional
transformadora (humanizada/espiritualizada), assumindo uma cidadania crítica e
comprometida com o bem estar de todos.
A leitura das entrevistas realizadas nos traz a espiritualidade dos
estudantes de uma forma que nos permite perceber como aconteceu sua evolução
durante o crescimento e amadurecimento na vida de cada um. Nos traz sua
importância nas vidas desses alunos quando falam como ela lhes dá sentido à vida,
promove reflexão sobre si mesmos e tudo que lhes ocorre no cotidiano, junto das
pessoas com as quais convivem como amigos, familiares e pacientes. Trazem
conceitos da espiritualidade, muito próximos daqueles encontrados nos escritos de
Koenig (2012), Puchalski (1999) e Jung (1986) como o significado e sentido da vida,
a transcendência das coisas materiais, a mística, a energia acessível, a conexão
com Deus (“força maior”, “poder superior”, “sagrado”, “significado e propósito da
vida”, “fé em Deus”, “relação transcendental da alma com a divindade”, “ampliação
da consciência”); o autoconhecimento, o crescimento pessoal (“busca pessoal”,
“busca individual”, “ação interna”). Denotam com isso um conhecimento, vivências e
experiências prévias adquiridas, relacionados ou não à religião como a natureza
(“naturalismo”), a arte de escrever, a meditação, a família. Um aluno diz que é “um
conjunto de vivências, experiências, sentimentos e sensações, troca de energia
consigo mesmo e com as outras pessoas”.
Dentro desses conceitos trazidos, verificamos que grande parte dos
estudantes consegue distinguir a espiritualidade da religião, trazendo uma amplitude
de entendimentos que envolvem a transcendência e a aproximação de Deus,
valores éticos, respeito, compaixão e, preocupação empática pelo outro. Um deles
mostra uma certa dificuldade de vê-la fora da religião e da sua religiosidade, mas em
contrapartida, outros participantes falam da espiritualidade como algo mais amplo e
não fixada à religião. Demonstram então o amadurecimento espiritual e da
personalidade preconizado por Jung (1998) quando falam da contestação de
dogmas, da transformação para fazer o bem, promover bem-estar para si mesmos e
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para o próximo, com o intuito de agregar algo positivo em suas vidas conseguindo
olhar para dentro de si mesmos e se preocupar com o que outras pessoas sentem.
Esse amadurecimento vem de maneiras diferentes para cada um, revelando várias
formas de pensarem a espiritualidade, o que coloca a importância da discussão e
debate, onde aconteça uma troca de conhecimento, preconizada por quase todos os
participantes.
Quanto às práticas de espiritualidade, uma aluna trouxe o estar em
contato com a Natureza, ficar em silêncio e contemplação, fazer alguma atividade
artística como escrever ou desenhar. Outros falam que essas práticas estão ligadas
ao fazer bem ao próximo e cuidar do próprio bem-estar, o que os fazem acreditar
mais em si mesmos, a olhar para si, ajudando também na aquisição de
autoconhecimento e na própria transformação. Dizem que o pensar e refletir a
espiritualidade os ajudam a aprimorar atitudes éticas, a melhorar a relação com
outras pessoas e entender os males que acontecem a elas e no mundo. Isso lembra
a Política Nacional de Humanização (PNH) que em seus princípios fala da
capacidade dos indivíduos de transformar a realidade em que vivem, seja pela
responsabilidade compartilhada, seja pela criação de vínculos solidários e com
acolhimento humanizado. Vai ao encontro também do que preconizam Puchalski
(1999) e Koenig (2012) quando dizem que a espiritualidade contribui para a saúde e
qualidade de vida das pessoas, valorizando a busca individual na prática da
meditação e do silêncio, em participações grupais que podem ser cultos religiosos
ou atividades de grupos com afinidades comuns como de práticas naturistas e
humanistas, convívio familiar ou ainda praticando e vivenciando algum tipo de arte
como assistir filmes, ouvir e tocar músicas, fazer leituras, desenhar e pintar. Os
estudantes valorizam o pedir e agradecer ligados à fé e ao acreditar em Deus,
mencionados também por Koenig (2012) e Puchalski (1999), relatando expectativas
alcançadas, tanto no aspecto material como no espiritual, onde a ajuda divina vem
de vários lados quando no enfrentamento das dificuldades.
Ficou bem nítido nas entrevistas que dois alunos se realizam muito
bem na espiritualidade encontrada dentro da religião onde foram criados, enquanto
os outros seis mostraram uma ruptura parcial ou total com a religião da família,
segundo eles devido a práticas sem sentido. Os que romperam com a religião da
família desenvolveram a espiritualidade como forma de dar sentido à vida com
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práticas diversas, que têm como meta alinhar os entrevistados com valores e
atitudes que fogem do padrão social baseado no lucro, no individualismo e na
desumanização. As críticas à antiga religião envolvem ações extremistas e
fanáticas, a promoção da culpa e medo de punição pela instituição religiosa a que
estavam ligados, o perdão de erros cometidos através da benevolência de Deus, e
não através da pessoa vitimada nesses possíveis atos ocorridos. Envolvem também
críticas pelo fato de se fazer pedidos e deixar ou esperar que Deus os resolva, sem
que haja esforço de quem faz o pedido. Esses alunos trazem experiências com
doenças graves ou acontecimentos marcantes de suas vidas, que potencializaram
uma formação espiritual inicialmente adquirida junto às famílias, apesar de
expressarem rupturas com as matrizes religiosas. Aqui trazemos novamente a fala
de Jung (1998) sobre o amadurecimento da personalidade através da relação
transcendental com a divindade e na mudança que daí resulta por uma ampliação
de consciência, quando esses estudantes fazem críticas reflexivas, racionalizando o
que receberam dos pais e familiares, mostrando assimilar e valorizar a parte boa de
tudo que aprenderam nesse ambiente familiar e trazendo isso para a vida
acadêmica e de relação. Na maioria dos participantes, a ruptura com a religião da
família não representou uma ruptura com a espiritualidade, pelo contrário, os fizeram
se aprofundar naquilo que realmente fazia sentido, alcançando autonomia de
pensamento e possibilidade de escolhas mais pessoais.
Com relação à espiritualidade e saúde, os estudantes se referem a
vários aspectos. Alguns trouxeram a fé ligada à cura de doenças, ao mesmo tempo
que uma outra aluna se mostra confusa, com dificuldade de entender o assunto;
outra ainda lembra dos efeitos placebos e psicológicos influenciando no processo
saúde/doença do paciente. Para os alunos participantes, formados dentro da
Medicina Baseada em Evidências (MBE), esse processo ainda precisa ser
elucidado, mas já temos muitos estudiosos trabalhando a Espiritualidade Baseada
em Evidências (EBE) que segundo Newberg et al. (2005), traz experiências e
estudos com a fé levando a diferentes desfechos clínicos positivos.
Cinco entrevistados reconhecem a importância de o profissional
médico respeitar e valorizar a espiritualidade de seus pacientes, de procurar
aprender sobre as diversas crenças e religiões, para conseguir suprir as
necessidades espirituais das pessoas; a importância de pensar no bem-estar de seu
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paciente, ampliando o contexto biopsicossocial ao espiritual. Alguns alunos
entrevistados, mais avançados no curso de Medicina, trazem nessa fala a Política
Nacional de Humanização (2003), porque já leram ou estudaram sobre ela e
conseguem articular com o conhecimento adquirido. Ela preconiza em seus
princípios, o acolhimento qualificado dos indivíduos, com uma atividade clínica
ampliada e compartilhada. É o caso da fala de um deles sobre a dificuldade do
atendimento centrado na pessoa e mais humanizado, quando a rotina diária corrida
e com metas a serem cumpridas não facilitam a formação de vínculo e a empatia.
Acrescenta este participante, que a falta da espiritualidade na saúde é causada pelo
distanciamento físico, e também pela falta de vínculo e empatia no relacionamento
médico/paciente. Ele entende que a troca de conhecimento entre eles nesse sentido,
favorece a evolução da espiritualidade do médico como profissional e como ser
humano. Essa troca dá também, a noção de que ‘não cabe tudo a ele’, indicando
que o médico deve ser humilde em diferentes aspectos, principalmente
reconhecendo que precisa aprender sempre. Esse aluno denomina a deficiência na
humanização, que ele também entende como espiritualidade, como ‘tecnicismo da
saúde’, causado pelos protocolos clínicos e metas de atendimentos nem sempre
humanizados.
Enfim, alguns alunos participantes entendem a espiritualidade e a
humanização como caminhando juntas, quando colocadas na proposta de ajudar,
cuidar e tratar outros seres humanos.
Algumas experiências foram trazidas pelos estudantes relativas aos
pacientes, tais como o uso de medalhinhas como amuleto, ou a prática de orações
em grupo para si mesmos ou para um ente querido, nas situações de enfrentamento
de doenças graves ou nos cuidados paliativos que precedem a morte. Uma aluna
acrescenta que essas orações influenciam a imunidade do corpo e podem prevenir
somatização de doenças ou ajudar na melhora daquelas já instaladas. Diz ela que o
médico conhecendo as diferentes formas de espiritualidade, ao mesmo tempo em
que se melhora, consegue entender melhor seus pacientes, passando confiança e
segurança, facilitando também o vínculo e a adesão à tratamentos.
Uma outra aluna fala que uma relação interpessoal médico/paciente
qualificada e espiritualizada, deixa o médico menos frio no tratar, mais compassivo e
com maior maleabilidade em relação ao sofrimento do paciente. Acrescenta que a
relação médico/paciente deve ser focada na pessoa e não somente na doença,
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realizada de forma empática e de troca de conhecimentos, de uma maneira que
favoreça troca energética positiva, onde não aconteça imposições e sim
entendimento mútuo. Saad et al. (2001) já salientam isso quando dizem que os
médicos devem abordar a espiritualidade nas suas práticas clínicas e que a questão
não é provar ou pensar se o homem tem um espírito, mas promover debates, do que
é inquestionável para eles, de que o homem possui espiritualidade.
Três alunas fazem referência à espiritualidade, ajudando ou não, diante
do enfrentamento de doenças como o câncer; de forma negativa quando não é bem
entendida, culpando a crença ou a Deus e se sentindo impotente para entender a
razão do sofrimento; ou de forma positiva, quando existe entendimento e ajuda
nesse enfrentamento. Esse relato nos lembrou as classificações de coping negativo
e coping positivo de Pargament (1997), que levou em conta os resultados benéficos
ou prejudiciais resultantes das estratégias de enfrentamento das crises que as
pessoas precisam manejar no decorrer da vida e também na sua finitude. Uma aluna
traz que a espiritualidade pode reafirmar nos profissionais da saúde o papel de
ajudar a melhorar a qualidade da vida dos pacientes que estão sob seus cuidados,
facilitando também a aceitação da morte, ressignificando-a não como fim, mas como
uma passagem e parte dessa vida.
Outro relato trouxe a espiritualidade através da meditação como forma
de

resolver

problemas

relacionados

com

a

ansiedade,

autoconfiança

e

autoconhecimento, ajudando também a melhorar a saúde mental. Esse raciocínio foi
complementado ainda por outra aluna, que falou que pacientes espiritualizados são
mais fáceis de cuidar e tratar. Portanto alguns participantes abordam a relação entre
saúde mental, autoconhecimento e espiritualidade como estando interligados. A
saúde mental e o estresse, segundo Saad et al. (2001) são melhor vivenciados,
adaptados e superados naquelas pessoas que apresentam a espiritualidade de
forma ativa no seu cotidiano, tal como observado na fala dessas alunas.
A espiritualidade foi lembrada por cinco alunos quando comentaram
sobre a graduação do curso de Medicina, falando da necessidade de aprimorar seus
conhecimentos em relação a ela através de disciplinas eletivas, de cursos
oferecidos, ligas ou grupos de estudo. A maior parte deles mostra a preocupação de
terem uma formação que possa oferecer os recursos trazidos pela espiritualidade,
para poderem usar no dia-a-dia em atendimentos acadêmicos ambulatoriais e
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também no futuro, como profissionais mais humanizados e capacitados, e em
função de uma saúde melhor para si mesmos e seus pacientes. Apenas um deles
entende que a espiritualidade é muito particular em cada pessoa e que acredita ser
difícil de ser ensinada, pois ela precisa antes de tudo ser vivenciada.
Todos os participantes mostram uma grande sensibilidade quanto a
necessidade de melhoria da saúde em geral e de seus futuros pacientes,
sensibilidade essa adquirida em disciplinas ou unidades curriculares que cursam ou
já cursaram, onde não tratam diretamente da espiritualidade, mas que enfatizam a
humanização. Trazem a experiência de cursos de core curriculum1 onde
conseguiram perceber a importância das experiências vivenciadas, num período
escolar em que são muito solicitados em conteúdo técnico e científico. Questionam
essa ênfase tecnicista em detrimento das trocas de experiências e trazem o medo
de se desumanizarem no decorrer do curso de Medicina, devido ao denso conteúdo
técnico necessário durante a formação, mas que é passado sem a devida
consideração dos aspectos humanos e espirituais; mostram preocupação em
preservar a própria espiritualidade e dizem que esse tecnicismo leva a um cansaço e
frieza como forma de enfrentar o adoecimento que aparece, de sofrer menos diante
das adversidades e de esquecer atitudes relacionadas com a humanização
aprendida. No mesmo sentido, Nepomuceno et al. (2019) falam dos sintomas de
ansiedade e depressão entre os estudantes de Medicina, que são superiores à
média da população e que indica que a graduação médica predispõe a esse tipo de
doença e suas várias consequências, chegando até mesmo ao suicídio.
Para trabalhar melhor essa questão, uma aluna traz o recurso da
discussão entre professores, alunos e mesmo pacientes como forma de crescimento
da espiritualidade no meio acadêmico, usando as vivências e experiências, o
entendimento biopsicossocial e também o espiritual dos pacientes para melhorar a
condição de todos. Essa necessidade de discussão e conscientização da
participação de um elemento relacionado à transcendência como um fator de ajuda
no processo de cura é trazido por Reginato et al. (2016), que colocam essa

1

core curriculum = disciplinas de conhecimentos gerais oferecidas durante os três primeiros
semestres do curso de Medicina do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF.
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necessidade tanto para o paciente como para o profissional envolvido em seu
processo de cuidado e tratamento.
Alguns participantes trazem a evolução espiritual como constante e
infinita, pois a pessoa totalmente espiritualizada não existe, porque todos precisam
ser melhorados e aperfeiçoados diariamente a partir das experiências boas e ruins
vivenciadas.
No entanto, a espiritualidade ainda precisa ser significada de uma
maneira mais sistêmica durante a graduação de medicina, pois para alguns alunos,
ela está associada somente à religiosidade e religião. Observa-se a necessidade de
oferecer uma maior amplitude ao termo, para que se possa utilizar seus
conhecimentos na área da medicina, e ao mesmo tempo valorizá-la em sua
importância.
Na verdade, não é necessária a dissociação entre espiritualidade e
religiosidade, pois historicamente os valores éticos e a transformação do humano
foram temas de ambas. No entanto, as religiões oferecem um formato específico de
vivenciar a espiritualidade, enquanto no campo científico ela deve ser abordada de
forma ampla, assumindo as inúmeras possibilidades de manifestação, sendo mais
um atributo pessoal do que uma prática externa. Assim, conhecer a religiosidade dos
pacientes pode ser um caminho para compreender como eles vivenciam a
espiritualidade. Observa-se que vários instrumentos desenvolvidos para se avaliar a
saúde mental, ou fazer a anamnese espiritual de pacientes, trazem perguntas sobre
a religião e religiosidade (PANZINI; BANDEIRA (2007), PUCHALSKI (1999)).
Nussbaum (2015) afirma que o fundamento na educação, mais do que
contrapor experiências e ditar verdades, é desenvolver o raciocínio crítico, a
compreensão empática das diferentes experiências humanas, e a percepção da
complexidade do mundo em que vivemos.
Em

sentido

mais

amplo,

Leonardo

Boff

(2017)

conceitua

a

espiritualidade ligada a valores éticos e atitudinais, que sempre devem andar juntos,
constituindo razão cordial e sensível, com consequente paixão pelo cuidado e
compromisso de amor, responsabilidade e compaixão pelo planeta em que vivemos.
Ele amplia o sentido de espiritualidade para uma visão comunitária, levando em
conta a forma de viver e o modo como pensamos o desenvolvimento. Para ele, os
valores espirituais são indispensáveis à construção de uma sociedade mais justa e
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humana, com verdadeira consideração pelo planeta, pelas pessoas e por si próprio.
Tudo isso faz parte de uma ética enquanto forma de viver comunitária.
Os participantes da pesquisa trouxeram várias reflexões sobre as
relações entre espiritualidade e o desenvolvimento dos países. Uma aluna fala das
religiões, afirmando a força que elas têm dentro da sociedade, podendo tanto ajudar
na resolução de conflitos e na promoção de paz e esperança, como ser causa de
desentendimento, confrontos e guerras. Essa fala remete à perspectiva de Bernardo
Kliksberg (2010), quando expõe sobre o resgate ético desempenhado pelas religiões
para o desenvolvimento e resolução de problemas sociais e de saúde pública. A
aluna ainda critica os extremismos de governantes que promovem medo e
desesperança em seus governados, sendo exemplos de carência de valores éticos e
espirituais na condução de suas responsabilidades para com a sociedade.
Outros alunos trazem a percepção de que o micro desenvolvimento
pessoal e social, se efetivado, pode levar ao macro desenvolvimento das
comunidades, afirmando que um único governante mal informado sobre a
espiritualidade ou mesmo sem ela, pode ser atraído para a prática da corrupção, de
uma forma egoística e sem valores éticos para com aqueles que lideram. Esses
entrevistados abordam a necessidade da espiritualidade nas relações sociais com
ações de respeito, amor e empatia, assim como atribuem à sua falta, a razão dos
acontecimentos negativos do mundo, o egoísmo e a falta de companheirismo que
percebemos nas relações pessoais e a níveis governamentais.
Alguns alunos mostram-se confusos sobre o entendimento da
espiritualidade quando pensam em expandi-la para a sociedade. Eles não a
conceituam nesse sentido amplo. Revelam não terem refletido ainda sobre o que a
espiritualidade poderia trazer para a sociedade, ou como o conceito pode ser
expandido para o coletivo. No entanto, trazem essas questões de forma indireta: um
aluno coloca que a espiritualidade condiciona o lado bom dos indivíduos e outra
estudante afirma que ela leva a uma melhor qualidade de vida para a comunidade.
Ela afirma que o mais importante em termos de desenvolvimento é o bem estar das
pessoas, que deve ser priorizado nas ações governamentais.
Ela coloca ainda, que valores espirituais adquiridos na troca de
experiência e vivência podem contribuir para o desenvolvimento de uma
comunidade, porque mudam valores éticos, tais como uma melhor definição das
metas de investimento em saúde, educação e na própria economia. Ela afirma que
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há falta desse conceito ampliado de espiritualidade, de ética, de humanização, e de
entender os reais valores da vida naqueles que abusam do poder e exploram a
população, quando tinham como dever cuidar do interesse coletivo. Uma aluna,
acrescentando a esse pensamento, coloca a reflexão de que aqueles governantes,
que não pensam no bem para seus governados e sim nos interesses próprios,
demonstram em suas condutas de auto enriquecimento, falta de valores éticos e
responsabilidade pelo bem comum, que seria um aspecto da espiritualidade.
Amartya Sen (1999) comentando sobre o afastamento gradativo da
economia e da ética, fala justamente desse comportamento da sociedade com
prevalência de ações egoísticas e de autointeresse. Afirma que as duas (economia e
ética) devem se aproximar através das pessoas na condição de agentes, que
escolhem o que é bom para si, mas não em uma perspectiva individualista, mas a
partir de sua inserção nas coletividades. O autor afirma a importância do exercício
da razão pública, que traz para a reflexão e debate público os pontos de vista e as
necessidades de todos, para que se possa encontrar caminhos que beneficiem o
corpo social como um todo, sem negligenciar as singularidades individuais (SEN,
2001). Esta seria uma forma de trazer a ética para a dimensão do desenvolvimento
e justiça social.
Três alunas trazem relatos na mesma direção, afirmando que a
espiritualidade possibilita que a pessoa seja agente de mudanças, onde suas
realizações podem ser julgadas de acordo com seus valores e objetivos, para além
da visão materialista, centrada no auto interesse. Uma estudante coloca ainda, que
muitas vezes as pessoas vivem a religião sem espiritualidade (uma vez que o Brasil
é um país com alto índices de religiosos, mas com alto índice de corrupção). Não
vivem a espiritualidade de forma que as coloque em contato consigo mesmas,
promovendo reflexão sobre suas ações, crescimento e amadurecimento. Ela afirma
ainda que o aprendizado precisa ser dividido para ajudar na melhora das outras
pessoas e do mundo – “aprender é mudar de conduta”, já que de uma forma geral,
os indivíduos não têm tempo de olhar para dentro e acreditar em si mesmos,
vivendo em função de trabalho e metas a cumprir, parâmetros sociais. Outra aluna
coloca que a espiritualidade facilita entender a realidade, melhora as pessoas
individualmente, que podem agir e afetar a melhora da sociedade. A espiritualidade
é vista como essencial para a prática da cidadania para um bom desempenho
profissional.
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Completando essa argumentação, Leonardo Boff (2017) afirma que a
ética e a espiritualidade caminham juntas, uma vez que se alimentam de bens não
tangíveis como o amor, a amizade, a compaixão, o cuidado e, a relação pacífica
entre as pessoas. Enfim, os dois autores (Sen e Boff) nos ajudam a unir a
espiritualidade, a ética e a economia, colocando a importância de ambas andarem
juntas para um melhor desenvolvimento dos povos. Nesse mesmo sentido, uma
participante diz que não tem como afirmar que um país muito rico é desenvolvido, se
ele possui uma desigualdade e injustiça social elevada, enfatizando que as pessoas
precisam ter uma visão menos materialista do que significa desenvolvimento.
Amartya Sen (2000) contextua que o desenvolvimento é um processo
de expansão das liberdades reais das pessoas e que as liberdades dos homens vão
além do enfoque econômico, o aumento das rendas, da industrialização e da
modernização social e da tecnologia. Ele coloca que a educação, a segurança e a
saúde, entre outros determinantes civis e sociais, são liberdades, ao mesmo tempo
fim e meio desse desenvolvimento.
Ao se referirem à política, algumas participantes trouxeram a
importância dos valores sociais e da ética, novamente. Uma disse que não gosta de
discutir política por estar cansada de ver tanta diferença de entendimento em
relação à conduta dos gestores e que, apesar de saber ser o diálogo necessário
nesse sentido, como fonte de transferência de informação, prefere ficar calada
porque essa conversa gera brigas. Uma outra faz associação da política com a
espiritualidade, citando crises de valores na sociedade, onde nota características
feudais em relação ao poder, saber e respeito mútuo, principalmente em relação ao
direito de cada um. Mais uma vez observa-se que valores éticos não se refletem na
política e na relação dos homens dentro da sociedade.
Voltando à situação brasileira, uma entrevistada observa algo que
chama de espiritualidade invertida, onde ao contrário do que a espiritualidade como
ética propõe, as pessoas não usam o conhecimento e o papel de liderança política
com foco no bem comum, mas sim em favor de si mesmos ou de acordo com
interesses de uma minoria. Ela observa nos governantes valores opostos aos da
espiritualidade, que se traduz em olhar para si, querer se conhecer melhor,
transformar as próprias ações e enxergar o mundo e a si mesmo de forma crítica,
reflexiva, de forma a evoluir e promover desenvolvimento próprio e da sociedade
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onde se está inserido. Outros alunos também trouxeram uma crítica aos
governantes, que na maioria das vezes não pensam no bem comum e coletivo,
apesar de preconizarem justamente o contrário.
Um outro tópico que foi trazido pelos participantes foi uma crítica às
guerras entre países por questões religiosas, onde a espiritualidade é tomada de
forma não ética, mas centrada em interesses de poder entre as nações e as
instituições religiosas. Ela reflete que se pensarmos em toda a história da
humanidade, a nossa sociedade talvez nunca tenha aceitado ou entendido a
espiritualidade na sua acepção de reflexão sobre a ética e a construção de uma
sociedade que leve em conta o bem estar de todos os cidadãos.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi apresentado pelos alunos participantes das
entrevistas, conseguimos visualizar como a espiritualidade foi desenvolvida,
vivenciada e entendida na trajetória de vida de cada um. Muitos trazem valores
éticos e conhecimento prévio adquirido sobre a humanização como parte dessa
espiritualidade, conseguindo fazer a ligação dela com a saúde, a formação médica
que estão experienciando agora, e o desenvolvimento da comunidade onde estão
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inseridos. Os resultados apontam para uma reflexão rica, que afirma a importância
da presença da dimensão espiritual na promoção do desenvolvimento.
Outros, entretanto, mostram insegurança ou informação incipiente
sobre espiritualidade, sem distinção clara com a religiosidade. É importante ressaltar
aqui que a amostra foi intencional e que os alunos participantes desse estudo já
foram escolhidos por mostrarem afinidade com o tema. Assim, percebe-se que a
espiritualidade ligada à saúde, à educação médica e ao desenvolvimento dos países
precisa ser debatida e estudada pelos profissionais de saúde em formação. Os
estudantes entrevistados trazem a importância desse estudo no sentido de estarem
mais seguros em relação aos assuntos fundamentais à vida humana e para que
possam contribuir para um desenvolvimento social saudável.
Quanto à Saúde, de acordo com o relato dos alunos e a literatura
consultada, observa-se que a espiritualidade se mostra um caminho importante para
práticas humanizadas. Suas propostas de políticas públicas visam sempre um
melhor atendimento aos assistidos, sendo necessário que o estudante tenha
abertura para lidar com as opções religiosas dos seus pacientes e trate desse
assunto como um aspecto que deve ser respeitado e até utilizado para melhores
resultados no tratamento. Por outro lado, os participantes associam a espiritualidade
ao autoconhecimento e saúde mental, o que se mostra fundamental para que o
profissional consiga estabelecer uma boa relação médico-paciente.
Com relação à formação médica, de acordo com a visão dos
estudantes é importante e necessário que o assunto sobre a espiritualidade seja
abordado como uma forma de evitar os processos de desumanização, que parecem
se sobrepor aos cuidados humanizados ao longo da formação e prática em Saúde.
Segundo seus relatos, a espiritualidade ainda é tomada de maneira não cientifica,
deixando a cada um a possibilidade de ter sua própria visão, mas sem um debate,
um estudo e ampliação de conhecimento. Os valores éticos e de cidadania também
parecem ser pouco tratados na formação médica, havendo lacunas quanto a função
social do médico e sua responsabilidade com a construção do bem-estar coletivo.
Alguns relatos apontam a importância de se cultivar e preservar a espiritualidade no
cotidiano acadêmico como uma forma de ampliar o entendimento empático das
pessoas que os profissionais de Saúde tratam e cuidam.
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Quanto à

espiritualidade

em

relação ao

desenvolvimento, foi

observado, na fala dos participantes, uma aproximação entre ética, espiritualidade e
desenvolvimento, sendo esses dois primeiros aspectos fundamentais para nortear
os rumos do desenvolvimento dos países, com foco na justiça social, em se colocar
no lugar do outro, na busca por uma sociedade mais equânime e includente. O
Brasil foi visto por um participante como tendo uma espiritualidade invertida, uma
vez que práticas de corrupção com foco no autointeresse predominam no cenário
político. Observa-se, assim, a importância dessa abordagem na complementação da
formação técnica de médicos, visando a formação de uma cidadania crítica e
comprometida com a qualidade de vida e bem comum, auxiliando os estudantes a
assumirem a condição de agente proposta por Amartya Sen.
A espiritualidade como fonte de autoconhecimento e compromisso
social se mostrou importante para que as pessoas possam realmente ter liberdade
de escolhas sobre os valores éticos que adotam na vida, e não simplesmente
seguirem aqueles que estão postos, pois estes valores muitas vezes são pautados
na sociedade atual, e estão ligados ao consumismo, ao individualismo, à
competição. A espiritualidade ligada à ética, tal como se propõe aqui, possibilita
tratar as relações sociais e econômicas não mais do ponto de vista individualista e
predatório, mas como meios para se construir uma sociedade pautada na qualidade
de vida e bem-estar social. Desenvolver a espiritualidade, se autoconhecer, é poder
ter acesso a outros valores que possam contribuir com a modificação ou
transformação dessa situação que hoje impera.
Enfim, acreditamos que o objetivo de levantar algumas ideias iniciais
sobre espiritualidade, saúde, educação e desenvolvimento foi alcançado, sendo, no
entanto, necessárias várias outras pesquisas para a compreensão aprofundada do
tema proposto. Pesquisas sobre o impacto que poderiam trazer para a maneira de
trabalhar essa dimensão da espiritualidade com relação à educação; estudos que
possam investigar a relação estabelecida entre os temas e propor situações onde as
pessoas possam se colocar no lugar umas das outras, trabalhando os valores éticos
que foram abordados na pesquisa. No tema do desenvolvimento, é fundamental
ampliar a compreensão entre ética e a evolução das sociedades, uma vez que a
junção desse tema com a espiritualidade ainda é incipiente e tem muito a ser
compreendida.
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A visão da espiritualidade toca diretamente as questões da teoria de
Amartya Sen, no sentido de uma economia ligada à ética e a proposição de que o
fim último do desenvolvimento é a liberdade, estando esta ligada à qualidade de vida
dos indivíduos. A condição de agente implica em autoconhecimento para que a
pessoa possa ter liberdade de fazer escolhas entre funcionamentos possíveis e ao
mesmo tempo a consideração do bem comum, da vida em sociedade, da
necessidade de se colocar no lugar do outro, dialogar, vivenciar o exercício da razão
pública, trabalhando junto a isso a questão da justiça social. Para tanto, porém,
torna-se necessário a retomada de uma formação ética que possa ser pensada a
partir de uma espiritualidade estudada, bem entendida e vivenciada.
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
REALIZADA COM ALUNOS
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome:
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Idade:
Etapa do curso:
Mora sozinho ou com a família:
E-mail:
ENTREVISTA:


1. O que significa espiritualidade para você?



2. Você se considera espiritualizado(a)?



3. Como crenças espirituais ou religiosas lhe ajudam a lidar com problemas? Como
influenciam na sua visão de mundo?



4. Você faz parte de alguma comunidade espiritual ou religiosa, ou algum grupo de apoio?
Como é o suporte que isso lhe dá?



5. Em alguma ocasião, suas crenças foram fonte de estresse para você? Proporcionaram
desânimo, culpa, medo, desespero?



6. E quando foram fonte de esperança? Ao que você se apega em tempos difíceis?



7. Quais aspectos de sua espiritualidade ou prática espiritual você acha que são mais úteis à
sua personalidade? e à sua sociedade?



8. Qual a relação entre espiritualidade e saúde na sua opinião?



9. Como futuro médico, você usaria a espiritualidade como fonte de ajuda para um
tratamento?



10. Você acredita que a saúde das pessoas necessita de espiritualidade?



11. Você acredita que a espiritualidade de uma população, promoveria a melhora da
qualidade de vida dessa comunidade?



12. Como os valores espirituais poderiam contribuir com o desenvolvimento dos países?



13. Você acha importante desenvolver a espiritualidade durante a sua formação médica?
Como gostaria que isso acontecesse?



14. Você pensa que aprendendo a lidar com a espiritualidade em sua formação médica, isso
ajudaria a torná-lo um cidadão melhor, para seu país e o mundo?



15. Pensando em você como um cidadão do mundo, como a espiritualidade o ajudaria a ser
um ser humano (profissional) melhor?

