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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta dissertação apresenta a questão da espiritualidade presente 

ou não nos pacientes durante o processo analítico, a partir do estudo da 

história da espiritualidade e de algumas teorias do desenvolvimento em 

psicanálise, tendo como proposta analisar a presença ou não da 

espiritualidade nos pacientes e sua ligação com os níveis de 

desenvolvimento psíquico.  No sentido de que uma aproximação da 

psicanálise com a espiritualidade pudesse ocorrer foram levantadas em 

parte a história da espiritualidade e  feito um estudo no tocante ao 

desenvolvimento psíquico humano tomando os aportes teóricos de 

Winnicott, Klein e Bion com recortes de como cada autor contempla a 

questão da espiritualidade. Segundo tal levantamento teórico está sendo 

considerada como espiritualidade,  a capacidade do ser humano de dar 

sentido à sua existência e  de ter um Deus dentro de si, entendido como 

um bom objeto internalizado. As considerações finais apontam, nos 

casos clínicos trazidos, que a espiritualidade é fruto de um estado 

psíquico evoluído. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

This dissertation presents the spirituality issue present or not in 

patients during the analytical process, from the study of spirituality history 

and of some theory of the psychoanalysis development, having as 

purpose analysing the presence or not of spirituality in patients and its link 

with the psychic development levels. In order that an approach of 

psychoanalysis with spirituality might occur the spirituality history has 

been in part raised and an study about the human psychic development 

has been performed using theorical propositions of Winnicott, Klein and 

Bion showing through theorical pieces of each author, how each of them 

understands the spirituality issue. In accordance with such theorical 

research the spirituality is being considered as the human being capacity 

of providing sense to his existence and of having a God inside, 

understood as a good object internally kept. The final considerations 

show throught the clinical cases brought, that spirituality is a result of a 

psychic state evolution.  
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Introdução 
 
 

 

 
 
     Ao pensar o trabalho do analista faço uma aproximação com a “via crucis”: 

um caminho que envolve um tipo de padecimento levando o escutador a ter  

que fazer um esforço sobre-humano para não intoxicar-se, onde são bem 

vindas  “as Madalenas” para lhe enxugar as lágrimas. Essa escuta traz um 

ruído, uma inquietação por vezes dolorosa e, em meio a todo esse barulho, um 

analista pode escolher o que bem entender para um trabalho de pesquisa e eu 

escolhi a espiritualidade. Ao fazer essa escolha volto-me para o desejo 

profundo de adentrar nessa dor e tentar entender o árduo caminho até a 

espiritualidade e o seu significado. 

     Durante alguns anos, acompanhando quadros clínicos de pacientes onde a 

espiritualidade comumente se manifesta ou não em seus relatos, tenho 

observado que os pacientes que muitas vezes freqüentam templos religiosos, 

falam muito de sua crença em Deus, são firmes ao referir-se à presença de 

Deus em si, mas parecem apresentar maior desequilíbrio psíquico, com 

patologias um tanto graves, ligadas à falta de esperança e à falta de confiança 

em si.  

     Parto da premissa de que a espiritualidade têm duas vertentes: uma trazida 

pelo cristianismo e também por outras seitas e outra entendida pela psicanálise 

como um estudo do “Deus” interno de cada um. E para fazer o levantamento 

histórico no capítulo I tomei como ponto de partida a idéia de que tanto o Deus 

trazido pelas diferentes formas de espiritualidade como o Deus do encontro 

consigo mesmo só existiria, psíquicamente falando, para quem tivesse a 

possibilidade de abrigá-lo, e para empreender tal façanha, o fiz acreditando que 

a análise é aventura no sentido de processo rumo ao desconhecido, e que nela 

também surgem as infinitas possibilidades de ressignificação da experiência 

pessoal e universal, imanente e transcendente, de contato com um Deus que 

simultaneamente criamos e descobrimos. 

     A questão da espiritualidade nos meus pacientes já me chamava a atenção 

por de um lado a questão da espiritualidade ser entendida como o encontro 

consigo mesmo, como a possibilidade de estabelecer sentidos para a própria 
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vida como proposto por Winnicott, quando se faz uma aproximação da 

psicanálise com a espiritualidade e,  de outro,  a possibilidade do encontro com 

o Deus trazido pelas tradições familiares e  pela história dos próprios pacientes.  

     Passei também a repensar o meu papel enquanto analista, a minha situação 

frente aos atendimentos dos pacientes, quando por algum motivo 

“desconhecido” pela razão lógica das coisas,  encontram ali no espaço 

terapêutico comigo, a possibilidade  para trazer abertamente suas questões 

pessoais. Fiquei examinando também a minha situação, frente aos pacientes, 

da sua análise, onde por vezes eu era tomada por uma  sensação de 

esvaziamento e me sentia esvaziada, como que sugada na minha própria alma. 

Que fenômeno seria esse? Que transe seria esse,  tão profundo, que 

ultrapassa as palavras e até o nosso próprio pensamento? 

     Alguns postulados de Boff, Safra e Giovanetti  têm assinalado que a 

espiritualidade no ser humano, parece estar relacionada à possibilidade da 

pessoa por em questão o sentido da existência. A espiritualidade assim 

entendida seria a capacidade do ser humano colocar sentido em sua vida. 

Diante disso pergunta-se: Como a situação psíquica desses pacientes pode ser 

estudada levando-se em conta a questão da espiritualidade apresentada 

durante as sessões? A espiritualidade apresentada ou não pelo paciente,  pode 

revelar novas fontes de pesquisas para o tratamento psicanalítico? A 

espiritualidade seria possível de ser alcançada? 

     A partir desses questionamentos, este trabalho também pretende, 

secundariamente, analisar o lugar das práticas religiosas na constituição da 

subjetividade e na condução do processo analítico, ou seja, como o paciente 

revela praticar a religião freqüentando templos e invocando a Deus em suas 

falas como uma forma de garantir-se espiritualmente.  

     Pesquisas recentes como a  de Maria Inês Aubert, defendida em 2003, pela 

PUC/SP, refletem sobre a religiosidade humana e as formas e níveis de 

religiosidade manifestados pelos pacientes dentro do processo terapêutico e 

contribuem para um entendimento maior no tocante à necessidade por parte do 

terapeuta do acolhimento da experiência religiosa do paciente na clínica. Já 

esta dissertação trata a questão da espiritualidade presente ou não nos 

pacientes no sentido de que o analista possa relacioná-la à situação psíquica 
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que se apresenta,  buscando o entendimento da capacidade do paciente em 

dar sentido à vida e de ter a si mesmo. 

   
     Para desenvolver essa pesquisa estão sendo apresentados quatro casos 

clínicos,  com vinhetas de sessão, atendidos em consultório particular e, 

analisados à luz das teorias de Melanie Klein, D. W. Winnicott e Bion, tomando 

a questão da espiritualidade  compreendida como a capacidade de dar 

significado à vida. A análise dos casos consiste no estudo da história dos 

pacientes e das vinhetas de sessão prescritas, sendo estas de início ou 

durante o tratamento psicanalítico. 

     Cada caso apresentado compreende uma história resumida da vida do 

paciente. O primeiro paciente, o caso Mara, compõe-se do relato dos dois 

primeiros meses de atendimento, o caso Luíza compõe-se dos atendimentos 

iniciais por cerca de dois meses, o caso Luana compõe-se de um relato 

durante um ano de atendimento e o caso Zuleica compõe-se do relato por 

cerca de 3 anos de atendimento. Foram selecionadas vinhetas de cada caso e, 

em seguida, estão sendo analisadas tomando a questão da espiritualidade 

percebida em cada um deles. 

     No tocante aos aspectos éticos,  para que o material colhido pudesse  vir a 

constituir esta dissertação de mestrado e  os dados pudessem vir a ser 

mencionados neste trabalho, foram respeitadas as normas da “ética na 

pesquisa com seres humanos”, segundo o comitê de Ética da PUC (SP). 

     Esta dissertação está assim constituída: na introdução menciono  a 

motivação para o estudo do tema, o contexto da pesquisa, os questionamentos 

e a metodologia trabalhada. 

     No capítulo I apresento em um breve percurso, parte da história da 

espiritualidade, trazendo o Budismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo e o 

Cristianismo. O Cristianismo é trazido com maior riqueza de detalhes. O fato de 

me ater ao Cristianismo justifica-se  tendo em vista que os casos apresentados 

para discussão neste trabalho,  referem-se à pacientes de origem cristã. 

     Dando prosseguimento ao tema, no capítulo II apresento uma aproximação 

da psicanálise com a espiritualidade e são acrescentados teóricos 

contemporâneos. 
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     No capítulo III faço uma análise de alguns recortes de casos clínicos onde é  

abordada a questão da espiritualidade do paciente e suas imbricações com a 

espiritualidade do analista. São apresentadas as queixas dos pacientes, 

facetas de sua história de vida e alguns desdobramentos do processo 

terapêutico que têm relação direta com o objeto de estudo deste trabalho. 

     Em seguida, faço a discussão final respondendo aos  questionamentos que 

motivaram esta pesquisa e, ao final, são apresentadas as referências 

bibliográficas que sustentam esta dissertação de mestrado. 

 

 



Capítulo I 

BREVE PERCURSO DA HISTÓRIA DA 
ESPIRITUALIDADE 

 
“O ser humano é um deus – deus que 

se constrói – tecido de temporalidade e 

finitude e,  portanto, imerso na história”. 

Hélio Pellegrino

 
 

 

Este capítulo apresenta, em um breve percurso, parte da história da 

espiritualidade trazendo o Budismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo e, por 

último, o Cristianismo, com maior riqueza de detalhes, devido ao fato da 

espiritualidade cristã constituir uma fatia significante da maioria dos meus 

pacientes, inclusive os trazidos nesta dissertação. 

 

1.1 - Budismo    

 

De acordo com Conio (1993), o budismo é um exemplo de religião ético-

salvífica1 projetada para a escatologia nirvânica e, além disto, apresenta 

condições para o compromisso moral e para a convivência humana em 

harmonia e solidariedade com todos os seres viventes e com o mundo natural. 

Já Buda, nome que designa Siddhartha Gautama após ter atingido o estado 

de iluminação (566-485 a .C.)2, um pregador religioso, anunciou uma lei 

(dharma) salvífica e fundou uma comunidade (sangha), que reúne monges e 

leigos. Sua figura se converteu, não só para os seguidores de sua doutrina, 

como também num dos grandes mestres espirituais que a humanidade já teve.  

Ainda de acordo com Conio (1993),  tocado pelos aspectos negativos da 

vida, representados simbolicamente pela enfermidade, pela velhice e pela 

morte, Buda escolheu uma vida de renúncia ao mundo, na tentativa de buscar 

um novo significado para a existência, uma luz que lhe abrisse as portas da 

verdade 

                                                 
1 Que traz ou produz salvação: Grande Enciclopédia Larousse Cultural, vol. 21. 
2 Existem controvérsias nas datas, algumas fontes trazem o período entre 560 e 480  a . C. 
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Buda Sakyamuni ensinou e praticou o que chama de caminho intermediário,  

entre a vida de prazeres e o ascetismo3 extremo, renunciando a qualquer forma 

de egoísmo, sem excluir o que provém do apego à própria alma. Viveu até 

cerca de oitenta anos, e nunca se apresentou como criatura sobre-humana. 

Os ensinamentos de Buda podem ser sintetizados nos grandes temas 

seguintes: tudo é impermanente, a realidade é mutável, e não existe nada em 

nós de realidade metafísica, nada de indestrutível. O ser está submetido ao 

ciclo de nascimentos e mortes (samsara) enquanto a conseqüência da ação 

(Karma) não for interrompida. A existência está sujeita ao infortúnio, que se 

manifesta pelo sofrimento, doença e morte (LAROUSSE, 1998). 

 O essencial do pensamento budista está enunciado nas quatro nobres 

verdades: 

- A existência humana é sofrimento; 

- A causa do sofrimento é o desejo; 

- Para se libertar do sofrimento, é preciso suprimir a causa; consumido o 

Karma, o ser será libertado do samsara; 

- O caminho aberto por Buda conduz ao último propósito da vida, o 

nirvana, que põe fim à sucessão de renascimentos e liberta o homem 

definitivamente pela iluminação da qual Buda é o exemplo (LAROUSSE, 

1998: 978) 

 

Esses ensinamentos de Buda estão reunidos principalmente nos Sutra 

(discursos), e destinam-se a monges e leigos. 

Segundo Conio (1993),  nos Sutra estão, além das quatro verdades nobres, 

também os cinco preceitos éticos: não roubar, não matar, não mentir, não 

cometer adultério, o que correspondia para os monges em votos religiosos de 

pobreza, absoluta não violência e castidade perfeita e, o quinto preceito, aquele 

que proíbe o uso de bebidas embriagantes. 

Os monges têm que seguir a todas as normas de disciplina contidas no 

Cânon, segundo a qual deviam fazer seu exame de consciência durante a 

cerimônia e, eventualmente, cumprir penitência. 

Conio afirma ainda que: 

                                                 
3 Doutrina moral que se baseia no desprezo do corpo e das sensações físicas; ascese: Grande Dicionário 
da Língua Portuguesa. 
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O fato de o budismo parecer carente de fundamento ontológico-

metafísico, pois não possui o conceito de Deus, nem adequada 

concepção da alma, não invalida o valor ético de sua doutrina, já 

que ela recebe sua justificativa teleológica de sua referência à 

salvação última e suprema, que é o nirvana, qualquer seja a 

definição que dele tenham dado as diversas escolas filosóficas... 

O nirvana opõe-se a tudo o que é deste mundo; e é qualificado 

como cessação da dor -,  ou seja, como paz, repouso etc. -,  ou 

como algo para além da temporalidade e de todo fenômeno, como 

“a outra margem”,  que não se conhece ainda, nem se conhecerá 

enquanto não se chegar a ela. O nirvana é, portanto,  um absoluto 

transcendente e, como tal, não está vinculado casualmente ao 

cosmo, mas constitui o fim último que podem alcançar todos os 

viventes que chegam à perfeita purificação (p.73).  

 

A meditação é o segundo grande eixo da vida religiosa, para o budismo. 

Na formulação do caminho que conduz à salvação, alude-se, aos métodos de 

concentração e de meditação: reta compreensão, reta intenção, reta 

linguagem, reta conduta, reto modo de sustentar-se, reto esforço, reta 

concentração e reta meditação. Daí resulta que a ética e a meditação se 

completam e se sustentam reciprocamente e, ao mesmo tempo, formam os 

elementos que constituem a práxis salvadora do budismo. O fim último da 

meditação é conseguir a iluminação ou o estado de nirvana (CONIO, 1993). 

 

Diante desses ensinamentos, queremos crer que o budismo não é, 

portanto, só uma religião, mas também um sistema ético e filosófico, originário  

dos ensinamentos de Buda, na região da Índia, pois Buda é considerado pelos 

seguidores da religião como sendo um guia espiritual e não um deus. 

 

Segundo Larousse (1998), entre os séculos V e III a . C., a comunidade 

budista surgida na Índia sofreu modificações ao se desenvolver. Para evitar 

seu esfacelamento, vários concílios foram realizados mas não puderam conter 

a tendência à divisão entre escolas antagonistas. O reinado de Asoka (séc. III a 

C.) marca uma etapa na história do budismo, que se tornou uma religião de 

vocação universal e, portanto missionária; sua expansão fez nascer múltiplas 
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seitas, cuja proliferação resultou em um cisma no início da Era Cristã. Daí em 

diante, o budismo tradicional, distingui-se do budismo reformado, que 

influenciou o budismo indiano e tibetano.  

Ainda segundo Larousse (1998), o apogeu do budismo indiano ocorreu na 

época da dinastia Gupta (séc. IV a V). Após um declínio devido ao mesmo 

tempo à expansão das seitas hinduístas e ao avanço do Islã, o budismo conta, 

atualmente, com mais de 3 milhões de fiéis na Índia.  

O budismo chinês foi introduzido na China durante o século I, só se 

estabelecendo no século IV. Seu poderio causou sua perda: confucionistas e 

toístas uniram-se para pôr um fim ao seu predomínio, todavia o budismo deixou 

marcas na cultura chinesa. 

O budismo foi introduzido no Japão no século VI, evoluiu para uma 

tendência ao formalismo e ao ritualismo, e tornou-se religião de Estado. 

O budismo tibetano é o budismo tântrico, chamado “lamaísmo” pelos 

ocidentais que foi introduzido no Tibete durante o século VII, de acordo com 

Larousse (1998). 

Já no Brasil, o budismo foi introduzido pelos imigrantes japoneses, a partir 

de 1951, quando chegaram os primeiros missionários e foram fundadas as 

primeiras organizações, a maioria em São Paulo. Atualmente, há movimentos 

também de origem chinesa, coreana e tibetana, em outras cidades 

(LAROUSSE, 1998).  

De acordo com Conio (1993),  o budismo teve novo florescimento em fins 

do século passado, apesar de ter quase desaparecido na Índia depois de seu 

declínio a partir do século XII,  quer devido ao interesse dos estudiosos 

ocidentais, quer por causa de correntes culturais anticolonialistas. Dessa forma 

surgiu a Mahabodhi Society (1891), fundada no Ceilão, que se propunha, entre 

outras coisas, a difusão da literatura budista em todo o mundo e a fundação de 

nova comunidade internacional. 

O neobudismo que surgiu de tais iniciativas assumiu forma eclética e, 

também, simplificada, como se quisesse voltar à pureza das origens  e aos  

dogmas fundamentais da mensagem antiga. Depressa, a difusão das escrituras 

budistas e o progresso dos estudos tanto na Ásia quanto na Europa e na 

América, permitiram igualmente que se acrescentasse o interesse pelos 

métodos de meditação mística e fizeram convergir a atenção de filósofos, 

psicólogos e historiadores das religiões para os aspectos especulativos, 
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terapêuticos e religiosos-arquétipos contidos nos textos budistas (CONIO, 

1993). 

Ainda segundo o autor, hoje, o budismo é apreciado por suas instâncias 

monásticas, por sua referência a um mundo ultraterreno, a uma dimensão 

sobre-humana.  

 

1.2 -  Hinduísmo 
 

O hinduísmo é o termo derivado da nomenclatura muçulmana que designa 

a corrente religiosa majoritária da Índia. O hinduísmo se apresenta  como 

herdeiro autêntico da religião dos invasores arianos e é organizado em torno de 

um corpo de textos sânscritos considerados como a “revelação”, que 

compreendem principalmente os Vedas e os Upanishads, compilados entre 

2000 e 600 a.C. Esses textos descrevem uma ordem cósmica (dharma), que 

representava um sutil equilíbrio entre os deuses e os demônios (LAROUSSE, 

1998). 

De acordo com Frias (1996): 

 

Como resultado de seu desenvolvimento ao longo de mais de 4 

mil anos, o hinduísmo abrange grande diversidade de crenças e 

práticas religiosas e, caracteristicamente, não possui dogmas. 

Apesar da inexistência de uma formulação teológica unificador, 

vários elementos dão unidade e alguma coerência à consciência 

hinduísta. Um deles é o respeito aos Vedas, os mais antigos 

textos sagrados hindus (p.450). 

 

 No entanto, os ritos e particularmente os sacrifícios destinavam-se  a 

preservar o equilíbrio entre deuses e demônios. O hinduísmo definiu-se, antes 

de mais nada, por um ritual minucioso que marcava os tempos fortes do dia, do 

ano e do ciclo da vida. Caracterizou-se a seguir por uma ordem social fundada 

sobre o sistema de castas, que colocava o brâmane, especialista dos ritos, no 

alto da hierarquia e, por uma teoria política, segundo a qual o rei colocado no 

segundo degrau da hierarquia como kshatriya, era o protetor do dharma e a 

garantia da ordem social. Esse núcleo antigo foi reinterpretado entre 600  a.C. 
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e 300 d.C. nos textos da “tradição” (smriti), após o surgimento do budismo e do 

janaísmo (LAROUSSE, 1998). 

 

Conforme informa Conio (1993), percorrer o caminho histórico do hinduísmo 

significa conhecer mais a fundo a espiritualidade que ainda vive, depois de 

vários milênios, na oração, na meditação e na filosofia religiosa da Índia de 

hoje e cuja mensagem se difunde pelo mundo todo. 

Os quatro livros do veda4 chegaram até nós através de uma tradição 

plurimilenar e mostram ainda hoje sua vitalidade poética e religiosa. Os antigos 

hinos de louvor em honra das inúmeras divindades foram reinterpretados em 

chave monoteísta, simbólica e até alegórica, de maneira que estas divindades 

aparecem como aspectos múltiplos da única divindade. A Índia recuperou, 

assim, o melhor da antiga inspiração dos rishi.  

O autor ainda nos diz que: 

 

...os antigos videntes-poetas, superando a interpretação naturalista e 

ritualista dos Veda pareciam restringir demasiadamente seus 

inúmeros significados (p. 484) 

 

Nesse período, manifesta-se a hinologia védica, como instrumento útil para 

a oração e a meditação, conservando ainda certos aspectos obscuros em sua 

linguagem arcaica.  

A Agni são hinos de  particular beleza e de rico significado ao deus do fogo 

e do sacrifício, filho do céu e da terra, mediador entre os homens e os deuses, 

a respeito do qual canta uma estrofe rigvédica: 

 

“Dele são as chamas que não conhecem a velhice, dele são os raios, é 

bom ver que possui um belo aspecto e que é rico em luz/como os rios 

luminosos na noite, de Agni brotam, sem dormir nunca, sem envelhecer 

nunca” (CONIO, 1993)5 p.484.  

  

As especulações filosóficas que assinalam a conclusão do Veda 

assumiram importância decisiva para quase toda a filosofia e a mística da Índia 
                                                 
4 Cada um dos quatro livros sagrados dos hindus, atribuídos pelos crentes à revelação de Brama, escritos 
em sânscrito, datam de cerca de 2000 a. C.: Grande Dicionário da Língua Portuguesa. 
5 Hino I, 134, 3 
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posterior, tanto que os Upanixades, junto com o Brama-sutra e Bagavadgita, 

constituem os três grandes eixos do vedantismo e são pontos de referência 

mais importantes para o pensamento teológico universal (CONIO, 1993).      

Segundo Conio (1993), a religião do Upanixades se concentra no 

conhecimento,  em sentido místico-especulativo e tende  a encontrar o divino  

in interiore homine, no íntimo do coração, onde reside o Atman.   

     O autor ainda acrescenta  que a relação da alma com Deus manifesta-se de 

diferentes formas nos diferentes textos; mas pode ser visto com clareza como 

os Upanixades, posteriores ao budismo e, mais ainda, os posteriores aos 

Vedas, acentuam o caráter teísta da divindade e ensinam, além do caminho do 

conhecimento para chegar a Deus, o caminho da devoção sem excluir o 

caminho das obras - Carma, entendidas pelo menos como sacrifício e como 

compromisso ético.  

     O mestre é aquele que já sabe e realiza em si mesmo a doutrina que 

ensina, parte daí o vínculo entre a teoria e a prática, entendidas como 

compromisso espiritual, de acordo com Conio (1993).  

     Corrobora essa afirmação: 

 

O ritualismo, embora mais simples do que os dos tempos védicos, 

continua sendo um dos fatores mais importantes da vida religiosa 

hindu também ligado à meditação. O culto privado, realizado nos 

momentos de conjunção entre as diversas partes do dia – 

amanhecer, meio dia, crepúsculo, compreende abluções e 

oferendas mas, sobretudo, uma série de orações, aptas a 

sacralizar o dia. A oração, vocal e mental, pode ser feita a todo 

momento e se baseia em invocações de mantras – fórmulas 

sagradas, repetidas comumente com a ajuda de rosários e 

recitados de forma litânica, parecidas com a oração contemplativa 

que o hesicasmo cristão também conhece e com a oração 

devocional de outras religiões asiáticas. De todos os mantras, o 

mais célebre continua sendo o fonema “OM”, que pode ser 

decomposto em “a-u-m”, símbolo do absoluto em sua unidade e 

em suas articulações. À oração contemplativa acrescenta-se, às 

vezes, a técnica ioga da concentração favorecida pelo controle 

respiratório (p.485). 
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     Conio ainda nos diz que a oração interior não exclui, no entanto, o prestar 

culto às imagens – previamente consagradas, que são veneradas como 

morada da divindade, que desce a elas e nelas está realmente presente. 

     Na fala do autor: 

 

 É quase universal na Índia e bastante comum, o  culto da Linga, 

símbolo anicônico de Deus, mais concretamente de Xiva, representado 

por toda parte, nos templos, nos nichos, sob a forma de amuletos 

portáteis, que parecem ter a função de condensar dentro de si a 

presença invisível da divindade (p.484). 

  

     Nesta teoria, segundo Conio (1993), a mística do não-dualismo é orientada 

para a superação de toda contingência visível e sensível na pura intuição do 

Brama6 supremo, que está acima de toda categoria conceitual e de todo 

fenômeno psicofísico. Nesta intuição do Brama, que vem a coincidir com o 

espírito (Atman) que habita no homem, consiste a realização de si mesmo,  a 

meta suprema que é preciso alcançar. 

     A ioga  (Ioga-Zen – antiga prática da ioga hindu), estendeu-se a todas as 

orientações religiosas da Índia. As técnicas ióguicas, dirigidas no sentido de 

favorecer a meditação para chegar até o êxtase, ou união perfeita com Deus, 

pressupõem sempre o cumprimento de normas éticas, sem as quais não é 

possível aproximar-se do limiar da contemplação religiosa de acordo com 

Conio (1993). 

     A atual religião hindu continua apoiada na tradição do passado, embora 

tenha havido figuras de reformadores que, sobretudo, durante o período da 

dominação inglesa tentaram dar ao hinduísmo face mais universal, sofrendo de 

alguma forma a influência do cristianismo. Para isso, basta lembrar alguns 

movimentos renovadores como o Brama-samai – associação dos crentes de 

Brama, fundado com a finalidade de reunir numa só fé as grandes religiões  

presentes na Índia: hinduísmo, islamismo e cristianismo.  

     Embora não se tenha alcançado esse objetivo e a associação se haja 

inspirado novamente em suas fontes hindus, o movimento alcançou certa 

                                                 
6 Há diferentes grafias para alguns autores escrevem Brahma e Brama.Brama é tomado do Dicionário de 
Espiritualidade.   
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difusão e popularidade graças ao poeta Rabindranath Tagore, cujas obras, 

difundidas por todo o mundo, contribuíram para dar ao hinduísmo uma imagem 

ideal e sincretista, até o ponto de ainda hoje as numerosas edições e traduções 

de sua obra poética serem consideradas como meio muito útil para dar a 

conhecer certo tipo de espiritualidade hindu, considerada erradamente como a 

autêntica, ou a mais difundida.  

     Somente as classes mais cultas da Índia assimilaram as exigências de 

tolerância, de entendimento democrático, o desejo de progresso tecnológico e, 

ao mesmo tempo, moral, que fazem do hinduísmo de Tagore uma espécie de 

religião válida para todos. Em contrapartida, a maior parte dos hindus, vive 

ainda segundo as normas de sua casta e o espírito religioso da confissão ou 

seita a que pertencem (CONIO: 1993). 

      O hinduísmo contemporâneo: 

 

... se expressa sob outras diversas formas representadas por grupos 

(mais ou menos numerosos)  que se reúnem em torno de guru ou de 

“mãe” para encontrar neles um guia que os conduza pelo caminho reto 

da salvação. Mas a maioria das pessoas confiam-se  diretamente a 

Deus, adorando-o em alguma de suas múltiplas manifestações ou 

encarnações, dispostos a reconhecê-lo em qualquer que saiba 

representá-lo, ainda que, paradoxalmente , não pertença ao hinduísmo. 

Daí provém a facilidade com que o hindu se aproxima de outras 

religiões, percebendo e captando especialmente a sinceridade de quem 

está religiosamente comprometido, seja qual for seu credo. Portanto, a 

aproximação entre religiões diversas parece mais fácil na Índia que em 

outros lugares, ou pelo menos, no ambiente hinduizante ou 

orientalizante e isto não só por causa da inveterada tendência sincretista 

do Oriente, mas por especial sensibilidade religiosa e abertura que se 

opõe a todo tipo de exclusivismo  (CONIO,1993, p.483). 
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1.3 -  Islamismo 
 

Conforme a Larousse (1998), o Islã, religião fundada por Maomé na Arábia 

no século VII d.C. difundiu-se na Ásia e, em menor medida, na África e na 

Europa.  

De acordo com Frias (1996),  o Islã é a religião dos muçulmanos, revelada 

através de Maomé, profeta de Alá. De modo mais amplo, o termo designa a 

civilização dos povos muçulmanos, especialmente o núcleo original árabe, que 

historicamente se desenvolveu da África do Norte e península Ibérica ao 

Oriente Médio e Ásia Central. O nome Islã vem do árabe e significa submissão 

à Deus. 

A espiritualidade do muçulmano consiste em viver sua submissão (islam) a 

Deus, em todas as dimensões pessoal e social, realizando dessa forma o 

monoteísmo antigo e primordial realizado por Deus e Abraão, “o amigo de 

Deus”, o primeiro  “submisso” (muslim) da história que depois foi imitado no seu 

islam por José e todos os profetas, inclusive Jesus e seus discípulos, segundo 

Borrmans (1993). 

 Mais adiante em seus postulados, o autor acrescenta que o monoteísmo 

abraânico fora mudado e traído pelos hebreus e pelos cristãos, mas foi depois 

restituído à pureza de suas origens e à simplicidade de seus princípios 

fundamentais para Maomé, reformador e reconstrutor da religião pura. Neste 

princípio tratava-se de monoteísmo de natureza pura, os dos Hanif, que é 

proposto como modelo perfeito a todos os homens. Na verdade, a religião (din) 

diante de Deus é Islam e aqueles aos quais fora dado o Livro (Kitab) se viram 

separados e divididos por cismas somente depois que lhes veio a ciência, por 

invejas surgidas entre eles.  

De acordo com Borrmans (1993): 

 

“Com efeito, Deus vos prescreveu aquela religião (din) que antes havia 

recomendado a Noé e que te revelou a ti, que recomendou também a 

Abraão, a Moisés e a Jesus, dizendo: Observai a religião e não vos 

dividais em seitas. A religião muçulmana, desse modo, não é inovadora, 

mas renovadora, já que restituiu ao homem a fidelidade devida a este 

pacto primordial (mithaq) da pré-eternidade de que fala o Corão: Quando 

teu Senhor tirou das costas dos filhos de Adão todos os seus 
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descendentes e os fez testemunhar contra eles mesmos: Não sou eu – 

perguntou-lhes vosso Senhor? E eles responderam: Sim, nós o 

confirmamos!” (p. 598). 

 

Ainda segundo Borrmans, redigido em língua árabe, o Corão (Qu’ân, 

recitação) é belo em sua forma eficaz e concisa, e na harmonia de suas rimas 

e assonâncias. Salmodiado por peritos e repetido pelo crente sozinho, revela 

sonoridade perfeita e valor musical único; por isso, exerce fascinação 

irresistível para o ouvinte árabe e constitui a única prova de credibilidade do 

Islã, já que não é humanamente possível combinar a eloqüência do Corão com 

sua composição:  

Segundo Frias (1996), como ele foi revelado (ditado por Deus) e não 

somente inspirado, o Corão participa do caráter incriado da própria Palavra 

divina, dado que a tábua preservada (Lauh mahfuz) em Deus é seu arquétipo 

incorruptível no tempo dos homens, o Corão tem para os muçulmanos o 

mesmo valor que Cristo tem para os cristãos. Corão ou Alcorão, é o livro 

sagrado do Islã, que é considerado pelos muçulmamos como a própria palavra 

de Deus, conforme revelada ao profeta Maomé pelo Anjo Gabriel - 610-632 d.c. 

(228). 

 

Conforme Larousse (1998), comunidade estreitamente unida e integrada 

em suas instituições religiosas, sociais e políticas, a Umma dos mulçulmanos 

representa a morada da submissão (Dar-al-Islam) e a da paz (Dar-al-Salâm), já 

que nela os direitos de Deus são providos por todos. Responsáveis uns pelos 

outros, os muçulmanos então se sentem chamados a intervir constantemente 

para que tudo seja facilitado aos crentes em sua submissão a Deus. 

Recomendar o bem e evitar o mal constitui, portanto, um dever de correção 

fraterna, que compete a todos e que é descrito pelo profeta em termos muito 

claros: “Quem de vós vir uma coisa reprovável corrija-a com sua mão; se não 

pode, faça-o com sua língua; se não pode, com seu coração, é o mínimo que 

se pode exigir da fé” (p.3238). 

 

Retomando Borramans, o muçulmano, em seu próprio nome e como 

representante de sua comunidade, tem que ser, portanto, testemunha diante de 

Deus e dos homens de que:  
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“não há mais deus do que Deus e de que Maomé é o enviado de Deus. 

Tal é a fórmula da chahâda (testemunho), que constitui mulçulmana toda 

pessoa que a pronuncia com os lábios e a assume com o coração e com 

a mente. Seu credo resume, então, as verdades essenciais do 

monoteísmo fundamental o “abraâmico”, segundo o Corão (p.600). 

 

Ainda segundo Borrmans (1993), o Islã foi construído sobre cinco pilastras: 

atestar que não há outro deus senão Deus e que Maomé é o enviado de Deus, 

praticar a oração, dar esmola, jejuar no mês de Ramadán, fazer peregrinação à 

casa sagrada quando houver possibilidade . 

A oração ritual (salât) deveria ser feita cinco vezes ao dia, acompanhando o 

ritmo do dia (amanhecer, meio-dia, tarde, pôr-do-sol, noite) e depois de 

absoluções totais ou parciais,  conforme o maior ou menor estado de impureza, 

em comunidade faz-se a oração, às sextas-feiras, na mesquita do bairro. 

Já o jejum, segundo Borramans (1993),  durante o dia (siyâm) transforma o 

mês de Ramadán como que num retiro coletivo da comunidade muçulmana, 

multiplicam-se as orações e as meditações noite adentro, recorda-se que 

somente o Senhor é nosso provisor e participa-se da fome e da sede dos 

pobres. A peregrinação à Meca faz voltar às fontes da fé e da história, amplia a 

experiência muçulmana em nível internacional e, sobretudo, prepara e conduz 

os muçulmanos à graça do arrependimento  e do perdão através de uma 

espécie de conversão.Todos esses ritos têm como primeira e última finalidade 

a glória e o louvor do único Senhor e constituem o melhor serviço prestado à 

sua grandeza e à sua misericórdia. 

Segundo Frias (1996), a religião islâmica tem estatuto oficial em 45 países 

no mundo todo, com cerca de 800 milhões de fiéis, concentrados no Oriente 

Médio, África do Norte e regiões do centro, Sul e leste da Ásia. 

 

1.4 – Judaísmo 
 

De acordo com Frias (1996), o judaísmo é a religião do povo judeu, povo 

que descende historicamente dos hebreus e, mais amplamente o conjunto da 

cultura judaica em seus vários aspectos. No tocante ao aspecto estritamente 

religioso, o elemento central do judaísmo é o monoteísmo. 
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Já na Larousse (1998), encontramos também a informação de que o 

fundador da religião judaica foi Abraão, cujos descendentes, os hebreus, após 

um tempo de exílio no Egito, se instalaram por volta do século XIII  a . C., na 

terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus. 

Para os judeus, a Bíblia é formada unicamente pelos livros hebraicos e 

corresponde ao Antigo Testamento dos cristãos. Ela compreende: a lei de 

Moisés (Tora), os Profetas e os Hagiógrafos. A primeira parte, a Tora 

(‘doutrina”), é a mais importante. Segundo Larrousse, existe também uma lei 

“oral”, que a tradição atribui a Moisés. Ela foi posta por escrito pelo rabi Judá 

Há-Nassi por volta de 200 d. c. e recebeu o nome de Mishna nas escolas 

rabínicas da Palestina e da Babilônia (p. 3368).  

 

Conforme  Sierra (1993), o conceito judaico de espiritualidade e, portanto, 

de santidade (Qedusah) tem sua origem na concepção de que a religião não 

pode ser considerada compartimento estanque da vida, mas deve penetrar 

toda a existência humana. 

Esse autor afirma que: 

 

Para o judaísmo, adorar a Deus e espiritualizar a vida do homem 

significa tender  à realização da santidade, transferindo-a para todas 

as atividades humanas. A espiritualidade tipicamente judaica pode 

ser definida como espiritualidade de santidade, entendida como 

realização da existência em suas inúmeras expressões, como 

plenitude de vida judaica. A atualização dos princípios da tradição 

judaica na vida social e privada, nas relações entre o judeu e Deus 

inspiradas em seus ensinamentos praticados com espírito de justiça 

e de verdade, contribui para criar o clima de santidade em 

consonância com o imperativo bíblico (p.648). 

  

No entanto, para Sierra (1993) a própria essência moral da divindade se 

resume nas palavras santidade e santo; Deus é santo como expressão da mais 

alta e absoluta perfeição moral. Sendo Deus santo em sentido absoluto, exige 

do povo de Israel, isto é, do povo definido e chamado a ser “reino de 

sacerdotes e nação santa”, a tradução e a aplicação da santidade em todos os 

momentos de sua existência individual, familiar, social e nacional.   
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Entretanto, segundo o autor, a santidade é categoria espiritual que o judeu 

pode conquistar e potencializar em si mesmo graças ao cumprimento de suas 

obrigações humanas específicas e por meio da prática da própria vida judaica. 

Ao judeu se propõe como modelo o próprio Deus, que é expressão absoluta de 

tal santidade e se apresenta diante  do povo judeu mediante a revelação como 

mestre dos caminhos de santidade e não a imitação de um profeta ou alguma 

outra elevada personalidade humana, mas cada ato da vida, cada gesto, pode 

entrar no âmbito do sagrado, quando existe esta consciência da relação 

continuamente presente entre o indivíduo e Deus.  

O conjunto de práticas da vida judaica tornou-se mais explícito e aplicável 

no curso dos séculos mediante a orientação interpretativa dos mestres das 

tradições jurídicas do judaísmo – a Halakah rabínica ( SIERRA, 1993). 

O fim que o judaísmo propõe-se é o de elevar o indivíduo e a comunidade 

em nível de aperfeiçoamento ético-religioso segundo Sierra (1993). A 

espiritualização da idéia de Deus devia constituir o elemento determinante para 

orientar a vida do judeu rumo a esta meta. Portanto, o elemento de 

dependência do homem em relação a Deus converteu-se no elemento-chave 

da consciência religiosa judaica e no fundamento essencial, sobre o qual era 

possível iniciar o processo de espiritualização da existência cotidiana do judeu ( 

p. 648).  

 

De acordo com Larousse, (1998), a doutrina da fé judaica foi fixada pelo 

teólogo judeu Maimônides (1135-1204),  em 13 artigos, que são os seguintes: 

1) Deus é o criador e a providência do mundo; 

2) Ele é uno e único; 

3) Ele é espírito e não pode ser representado sob nenhuma forma; 

4) Ele é eterno; 

5) Somente a Ele devemos elevar nossas orações; 

6) Todas as palavras dos profetas de Israel são verdadeiras; 

7) Moisés foi o maior dentre os profetas; 

8) A lei conhecida pelos judeus foi dada por Deus a Moisés; 

9) Ninguém tem o direito de substituí-la nem de modifica-la; 

10)  Deus conhece todas as ações e todos os pensamentos dos homens; 

11)  Ele recompensa aqueles que cumprem seus mandamentos e pune 

aqueles que os transgridem; 
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12)  Ele enviará o messias anunciado pelos profetas; 

13)  Ele dará vida aos mortos (LAROUSSE, 1998: 3368). 

  

Ainda segundo Larousse (1998): 

 

A profissão de fé judaica é a palavra de Moisés: “Ouve o Israel, O Eterno 

nosso Deus, o Eterno é o único”. Esta é a afirmação fundamental: a do 

monoteísmo (p. 3368). 

 

     A religião judaica se faz presente, portanto,  como uma aliança de Deus 

com os patriarcas e seus descendentes, o que exige por parte de Israel, o 

dever de ser fiel a Deus e à Torá. 

     Já de acordo com Sierra (1993), entre os deveres fundamentais do 

judaísmo, orientados para criar clima espiritual particular, inclui-se a 

observância do sábado. Essa instituição, citada nas primeiras páginas da 

Bíblia, situada no momento culminante da criação divina e reconfirmada 

solenemente no quarto mandamento do decálogo, assume em si mesma a 

categoria fundamental da santidade.  

 

Sobre essa questão o autor nos diz que: 

 

Prescindindo dos profundos significados ético-sociais e religiosos 

que fazem do sábado um momento essencial da vida judaica, a 

prática do sábado é acolhida como oneg, isto é, como verdadeira 

delícia espiritual destinada a renovar semanalmente a existência do 

judeu, a qual confere a consciência de suas aspirações ideais e de 

sua fé. Num mundo em que tudo é arrebatado pela violência, pelo 

mais forte, pois o que hoje importa é dominar o espaço, isto é, todas 

as coisas que entram em contato com os sentidos, a instituição do 

sábado consagra a presença de Deus no universo. Recorda ao 

homem quão maior importância tem para ele a sucessão dos 

acontecimentos, o nascimento das gerações e a concatenação da 

história (p.650). 
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E acrescenta que como para o sábado, a vida espiritual judaica introduz o 

sentido do sagrado em qualquer outra celebração festiva. Pesah (Páscoa), 

festividade dedicada ao acontecimento histórico da primeira liberdade 

conseguida pelo povo judaico; Sawuot (Pentecostes), destinada a recordar a 

revelação do Sinai, Sukkot (festa das tendas), celebração da providência 

dispensada por Deus ao povo durante seu remoto vagar pelo deserto durante 

quarenta anos. 

 

No espírito do judaísmo, buscar Deus, pensar nele, tê-lo presente 

significam, antes de mais nada, “voltar-se para Deus”. O princípio religioso do 

retorno (tesuvah) possui valor fundamental na experiência religiosa judaica. A 

relação homem e Deus é construída sobre esta premissa, por meio da qual 

Deus convida o homem extraviado a responder-lhe, isto é, a restabelecer o 

equilíbrio moral que ele alterou; convida-o a voltar a praticar o bem e a justiça. 

Na busca desse encontro entre o homem e Deus, estabelece-se o princípio da 

tesuvah judaica, como elemento espiritual essencial para o renascimento moral 

do indivíduo (SIERRA, 1993: 654).  

O judaísmo  está portanto,  em busca da resposta mais apropriada para a 

universalidade entre os homens, a qual se fundamentaria, em última instância, 

na memória de um Deus único, justo e santo, a quem não se pode dar nome 

(LAROUSSE:1998).  

 

1.5 -  Cristianismo  
 

A espiritualidade cristã é o conjunto das inspirações e das convicções que 

animam interiormente os cristãos em sua relação com Deus, assim como o 

conjunto das reações e das expressões pessoais ou coletivas e das formas 

exteriores que realizam tal relação (MONDONI, 2000).                               

A história da espiritualidade cristã demonstra que o devoto da vida cristã 

sempre esteve preocupado com a encarnação no mundo, com o compromisso  

de tornar a sociedade mais justa e humana (MONDONI, 2000) e afirma ainda 

que os estudos sobre a espiritualidade cristã surgiram a partir da pregação de 

Jesus,  com o anúncio do evangelho, primeiramente de forma oral e depois  

escrita. 

 Segundo Cairns: 
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A fundação da Igreja na vida, morte e ressurreição de Cristo e sua 

fundação entre os judeus são importantes para se compreender a 

gênese do cristianismo ( p. 21). 

 

A história da espiritualidade cristã explica, portanto, a relação experiencial 

do homem com o Deus uno e trino, que se revelou por meio do Cristo. De 

acordo com essa história,  Deus enviou seu Filho ao mundo e seu Espírito 

continua em comunicação com os crentes para viver seu mistério ao longo de 

todas as gerações humanas (DICIONÁRIO DE ESPIRITUALIDADE:1993). 

 

1.6 - A Espiritualidade Cristã  na Contemporaneidade 
 

Um dos temas em voga na atualidade talvez seja o de pensar novamente 

toda a história do cristocentrismo7 dentro de uma perspectiva mais bíblica e 

aculturada – Esse é um tema central da espiritualidade Cristã  (SECONDIIN, 

2002:101).8

De acordo com  Secondin (2002), o fenômeno do crescente interesse pela 

espiritualidade nos dias atuais, a abundância do mercado editorial de coleções, 

dicionários etc, parece um típico modismo que incrementa o consumo e 

transforma uma exigência vital autêntica em compensação para o mal estar e 

recalques da alma (p.103). 

Diferentemente do que acontecia em décadas anteriores, também a 

mística9 passa por uma reavaliação (FIORES, 1993). Enquanto que, no início 

da história da espiritualidade  o  interesse pela mística ia em direção às formas 

de espiritualidade asiática, nos últimos anos, esse interesse se deslocou em 

busca de contato com os místicos da tradição cristã. Principalmente São João 

da Cruz volta à moda. Muitas pessoas inquietam-se diante do mistério da vida. 

Surge aqui, como uma nova descoberta a palavra Deus. 

 

 

Ainda, segundo o autor, 

 
                                                 
7 Doutrina que considera Cristo como fim e meio da salvação: Grande Enciclopédia Larousse Cultural. 
8 Messagero apud Secondin: Espiritualidade em diálogo. 
9 Estudo das coisas divinas e espirituais:Grande Dicionário da Língua Portuguesa. 
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O renovado interesse espiritual de nossa época brota de profundas 

exigências de autenticidade, de dimensão religiosa, de interioridade e de 

liberdade, que não satisfaz a sociedade consumista. A civilização 

industrial não cumpriu suas promessas: em vez de oferecer um mundo 

segundo a medida do homem, em que este pudesse morar e conviver 

procurando o bem comum, trouxe-nos, entre outras coisas, o critério da 

produtividade como parâmetro de valor, a massificação e a manipulação 

das pessoas, uma angustiante incomunicabilidade, um futuro 

ameaçador, a atrofia dos sentimentos e a poluição ecológica  ( p. 341). 

 

     Portanto, o homem de hoje combate a repressão imposta pela sociedade, 

gritando as aspirações inseridas no seu ser; escuta o apelo sobre a 

necessidade de oferecer ao mundo moderno um “suplemento de alma”, que 

evite que ele seja esmagado pelas suas produções e encontre a si mesmo 

autenticamente. “Na base dessa nova espiritualidade está o contato direto com 

o divino”(SECONDIN, 2002). 

     

Entretanto Boff (2001) situa o tema da espiritualidade nos dias de hoje 

no contexto dramático, perigoso e esperançador em que se encontra a 

humanidade atualmente. Também faz uma reflexão para captar a urgência da 

espiritualidade e enfatizar sua atualidade em face dos mitos que circulam pela 

cultura: Mitos de liquidação da biosfera, de exterminação da espécie, da 

ameaça do futuro comum, da Terra e da humanidade (p.10). 

     O autor ainda afirma que: 

 

Em momentos assim dramáticos, o ser humano mergulha na 

profundidade do Ser e se coloca questões básicas: O que estamos 

fazendo neste mundo? Qual é o nosso lugar no conjunto dos seres? 

Como agir para garantirmos um futuro que seja esperançador para todos 

os seres humanos e para nossa casa comum? O que podemos esperar 

para além desta vida? (p.10). 

 

     Já Ferraro (2004),  afirma que a mística e a espiritualidade da libertação na 

perspectiva cristã tem raízes na preocupação com o pobre e excluído. 
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     A  ligação fé-vida leva a compreender a mística do engajamento nos 

diferentes campos da atividade humana, fazendo a espiritualidade operante, de 

forma que ela venha a resultar no amor e na caridade efetivamente. Assim, é a 

partir dos movimentos populares de reivindicação, dos movimentos sindicais, 

da participação política atuando nos partidos populares, que se pode perceber 

um novo modo de viver a fé – uma nova prática dos cristãos e cristãs 

assumindo as dores e sofrimentos dos pobres e excluídos, com o objetivo de 

construção de uma sociedade de inclusão; um novo modo de transmitir a fé, 

ligada aos problemas humanos e com o objetivo de colaborar em sua solução. 

     Também a mística e a espiritualidade da libertação têm auxiliado na 

vivência do ecumenismo e do diálogo inter-religioso, ajudando na luta pelos 

direitos humanos e pela conservação da natureza, tomando assim a luta 

ecológica como uma de suas bandeiras principais, pois, preservar o planeta é 

preservar a vida de todos os seres da natureza, homens e mulheres e também 

os animais e plantas (p.15). 

     Já Teixeira (2004), fala que na atualidade existe um forte impulso religioso e 

uma sede difusa de espiritualidade; observa-se um grande interesse pelo tema 

da espiritualidade e de tudo aquilo que a ela se relaciona. A espiritualidade vem 

aqui como uma maneira peculiar de ver o mundo e de experimentar o mistério 

de afirmação da vida – a  espiritualidade funda-se numa experiência de sentido 

e busca de significado. No campo da reflexão teológica latino-americana, o 

surgimento de uma espiritualidade da libertação foi de grande importância, 

sobretudo após os anos 80, abrindo lugar e espaço para uma importante 

reflexão sobre o crescimento pessoal e o processo de compromisso com os 

pobres (p.7). 

     A partir do ponto de vista sociológico, Carranza (2004), quando aborda o 

tema religião e  espiritualidade propõe que estejam relacionadas a grupos e 

indivíduos que explicitam suas concepções do mundo, de sentido da existência 

humana. Afirma que essas noções pretendem trazer a maneira como grupos e 

indivíduos formulam suas razões ou tentam se explicar perante o sofrimento, a 

dor e o limite humano. Tudo isso, ocorrendo dentro de uma situação de 

pressões sociais que condicionam e, por vezes, determinam as manifestações 

religiosas dos indivíduos e da coletividade (p.9). 

     No entanto, afirma Secondin (2002): 
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Por sucessivas abordagens, chegar-se –á, portanto, a desenvolver uma 

abertura normal e comprometida com os problemas do mundo moderno. 

Mas também a teorizar, primeiro filosoficamente e depois 

teologicamente, o valor da ação (p.129).  

 

1.7 -  A Espiritualidade Cristã Antiga – séculos de  I a VI  d. C. 
 

O cristianismo, em termos religiosos, pode ser considerado como a 

revolução mais radical feita pela humanidade. Nos três primeiros séculos de 

sua história, a Igreja desenvolve sua doutrina e estrutura, e se defende contra o 

império. Para os cristãos, Deus é presente e atuante na história dos homens, 

propondo vida nova entre os seres humanos e convidando-os à plenitude de 

sua própria vida. Nessa perspectiva, as relações entre os seres humanos 

devem ser marcadas pela solidariedade (MONDONI, 2000). 

Registra Cairns (1995), que no início do século I, até os anos 100 acontece 

o crescimento gradual do cristianismo dentro dos quadros do judaísmo, que 

antecedem a pregação do Evangelho aos gentios(p.21).10

O autor  afirma ainda que: 

 

...por mais importantes que as contribuições de Atenas e Roma, como 

pano de fundo histórico, tenham sido para o cristianismo, as 

contribuições dos judeus formam a herança do Cristianismo. O 

Cristianismo pode ter se desenvolvido no sistema político de Roma e 

pode ter encontrado o ambiente intelectual criado pela mente grega, mas 

seu relacionamento com o Judaísmo foi muito mais íntimo. O judaísmo 

pode ser considerado como o botão do qual a rosa do cristianismo abriu-

se em flor [...]. 

Os judeus ofereceram ao mundo a esperança de um Messias que 

estabeleceria a justiça na Terra. Esta esperança messiânica estava em 

claro antagonismo com as aspirações nacionalistas pintadas por Horácio 

(65-8 ªC.) no poema em que descrevia um rei romano ideal que haveria 

de vir – o filho que nasceria de Augusto. A esperança de um Messias 

tinha sido popularizada no mundo romano a partir desta firme 

proclamação pelos judeus (p.34 -35). 
                                                 
10 Aquele que professa a religião pagã, idolatria, Grande Dicionário da Língua Portuguesa. 
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O historiador traz na pessoa de Jesus alguém que age, ensina e se propõe 

como exemplo trazendo toda uma espiritualidade e, causando estranheza aos 

seus contemporâneos pela novidade trazida e por suas exigências de 

interioridade. Também pela lógica de vida que liga os preceitos e seu 

cumprimento por parte do seu próprio pregador: Jesus. Dessa forma, traz 

assim uma ruptura de tudo que estava estabelecido naquela época que é,  ao 

mesmo tempo,  o cumprimento fiel de tudo que implicava a antiga aliança 

selada por Yahweh com o povo de Israel (FIORES: 1993). 

Ainda segundo Fiores (1993),  Jesus declara que suas palavras são espírito 

e vida e propõe ser um modelo, que deseja ser imitado e seguido. Jesus 

ordena amor ao Pai e aos irmãos, sendo que isso garante a vida eterna que é a 

fonte de felicidade, revelando o Pai e prometendo o Espírito. Todos que crerem 

que Jesus salva,  sabem que a união com ele em sua paixão lhes permitirá 

viver e participar da sua ressurreição. A dor e o sofrimento humano são 

transformados em amor.  Os escritores e apóstolos do Novo Testamento se 

concentram na mensagem histórica e na pessoa, ou seja,  no fato Jesus. 

O autor afirma também que na medida em que o cristianismo vai se 

espalhando entre os gentios, surgem novos problemas, sugerindo novas 

atitudes espirituais, adesão ou rejeição do mundo gentílico nos apologistas, 

integração dos valores humanos no dado cristão, pureza dos conservadores ou 

abertura no discurso evangélico dos missionários, como sendo um terceiro 

Gênero, terceira raça, entre judeus e gentios, ou a adoção da idéia de que os 

cristãos seriam a “alma do mundo”. 

 

Assim afirma Boff (2003):   

 

No mundo encontrado por Jesus havia absolutizações que escravizavam 

o homem: absolutização da religião, da tradição e da lei. A religião não 

era mais a forma como o homem exprimia sua abertura para Deus, mas 

se substantivara num mundo em si de ritos e sacrifícios. Liga-se à 

tradição profética (Mc 7,6-8) e diz que mais importante que o culto é o 

amor, a justiça e a misericórdia. Os critérios de salvação não passam 

pelo âmbito do culto, mas pelo do amor ao próximo. Mais importante que 

o sábado e a tradição é o homem (Mc 2,23-26). O homem vale mais do 
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que todas as coisas (Mt 6,26), é mais decisivo do que o serviço do culto 

(Lc 10,30-37) ou o sacrifício (Mt 5,23-24; Mc 12,33); vem antes do ser 

piedoso e observante das sagradas prescrições da lei e da Tradição (Mt 

23,23). Sempre que Jesus fala do amor à Deus, fala simultaneamente do 

amor ao próximo.....Há uma unidade entre o amor ao próximo e  a 

Deus...Com isso Jesus desabsolutiza as formas cúlticas, legais e 

religiosas que acamparam para si os caminhos da salvação. A salvação 

passa pelo próximo; aí tudo se decide; a religião está aí não para 

substituir o próximo, mas para permanentemente orientar o homem ao 

verdadeiro amor ao outro, no qual se esconde incógnito, Deus mesmo 

(Mc 6,20-21; Mt 25,40). A relativização de Jesus atingiu o poder sagrado 

dos Césares a quem negou o caráter divino (Mt 22,21) e a condição de 

pretendida última instância: nenhum poder terias sobre mim, se não te 

fora dado do alto, retruca a Pilatos (Jô 19,11p.28,29). 

 

     O conflito entre o mundo cristão e o mundo gentílico é inevitável. No 

princípio latente, resulta no martírio de Jesus, que aceito por mulheres e 

homens que dão testemunho de que ele é para eles superior ao César. Esse 

fato resulta no martírio previsto no Evangelho e presente no Apocalipse, é uma 

forma de vida e de morte cristã.   

     A leitura das atas dos mártires nas assembléias litúrgicas aprofunda todos 

os motivos que inspiraram as “testemunhas” em seu sacrifício: a imitação de 

Cristo que vence neles o adversário, a prova de amor perfeito, a oportunidade 

de ação de graças para ficarem unidos à morte redentora de Cristo 

representarem motivos que mantiveram vivos na comunidade o fervor, o 

recurso aos intercessores que vivem com Cristo e o desejo de dar a própria 

vida. 

     As  preparações ao martírio temperarão estas aspirações por vezes 

imprudentes e recordarão a necessidade de ascese cotidiana, e que a fé e a 

caridade podem ser exercidas de maneira diferente no anfiteatro. É possível 

realizar a entrega total da vida na mortificação  de todos os dias. Depois,  este 

valor será assumido pelos teóricos da vida monástica (GUERRA, 1993: 509). 

      

Em meados do século II, Clemente de Alexandria (150-212), propõe o 

ideal do “gnóstico cristão”. Para ele, a gnose cristã – conhecimento do mistério 
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leva à meta da santidade. Esse ideal conflui o conhecimento das escrituras e a 

penetração contemplativa e afetiva do filho de Deus. Dessa forma, a gnose é o 

desenvolvimento da fé que penetra o mistério e leva ao compromisso. O 

conhecimento de Deus convida o gnóstico ao amor ao próximo, para que este 

também seja gnóstico. 

     A gnose está ligada à oração e não apenas ao conhecimento especulativo 

de Deus, o ápice da oração é a contemplação, e seu último grau é o controle 

das paixões e desejos. 

     Segundo Clemente, a verdadeira filosofia  é a religião cristã. Na obra 

Pedagogo faz pensar o cristão como uma criança a ser ensinada, em vez de 

convidar o cristão à ascese e à renúncia ao mundo, propõe que transformem o 

espírito da cidade pelo exemplo de uma vida guiada pelo amor de Deus e do 

próximo, e pelo testemunho do desprendimento dos bens (MONDONI, 2000). 

     Já para  Orígenes (185 – 254), leitor e comentador das Escrituras, não 

renuncia à luta espiritual e à devoção e faz a pregação de que Jesus nos 

guiará para Deus, desenvolve o sentido espiritual das Escrituras e os sentidos 

espirituais do cristão.   Para ele, o homem que é guiado pelo espírito está a 

serviço dos irmãos, aqueles que se infiltram nos mistérios de Deus. 

Conhecendo  as Escrituras e rezando com elas terão que auxiliar os outros a ir 

até Deus. Em decorrência de Orígenes falou-se de uma espiritualidade sábia, 

sublinhando  o esforço de espiritualidade total que, com bases nas Escrituras, 

guia o cristão para Deus. Nesse sentido,  o cristão passa da devoção para ao 

estudo das coisas espirituais (GUERRA, 1993: 494). 

     Entretanto, nesse caminho de busca da espiritualidade total encontra-se o 

primeiro grande mestre da teologia mística, Gregório de Nissa (335-394). Sua 

teologia é exposta na linha de uma interpretação espiritual do Cântico dos 

Cânticos e da história de Moisés, cuja vasta obra se baseia na cultura filosófica 

e científica. 

     O Cântico dos Cânticos foi utilizado, desde a antiguidade, pelos judeus e 

cristãos, para comunicar suas experiências do amor religioso, porque nele 

Deus coloca as facetas do amor humano, especialmente o conjugal. Nessa 

linha, Gregório utiliza com fins espirituais os registros do amor e do tema 

nupcial. Sua leitura interpreta o drama amoroso da relação amado-amada em 

termos de ausência, desejo, busca, ferida, encontro, como símbolo da verdade 

do ser humano e de Deus, de sua relação e de sua união.  
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     No texto da Vida de Moisés, encontra-se a mais perfeita descrição do 

itinerário do crente desde os primeiros fatos até a mais estreita união com Deus 

– a primeira etapa é a da purificação. A purificação inclui a superação da 

avidez que faz da criatura humana um sujeito possessivo.  

     Para Gregório de Nissa, o homem que é a “imagem de Deus”, quis 

experienciar o mal, sendo a virgindade a sua verdadeira natureza. Em 

decorrência disso, necessita voltar para encontrar a sua beleza oculta e a sua 

unidade fundamental, com a supressão das paixões que o deixam desfigurado, 

propõe que aspiremos ser amigos de Deus, nisso consiste, segundo Gregório, 

a vida perfeita (VELASCO, 2003). 

     Já por volta do Século III, desenvolve-se um novo tipo de vida espiritual, o 

Monaquismo11, rígido ou adaptado às forças dos que o abraçam, preocupado 

com a observância ou desejoso de interioridade, virá a ocupar, aos poucos o 

lugar do martírio e da virgindade, cujos princípios espirituais assumirá. “No 

cenobitismo12, o problema da direção de grande massa de homens leva ao 

nascimento da regra como expressão da vontade divina, a que se deve 

obediência” (Dicionário de Espiritualidade,1993: 495). 

     Entretanto, na Ásia menor, alguns bispos, que tiveram a vida eremítica e 

que passaram pelas escolas do helenismo13, vieram a aprofundar-se na vida 

cenobítica fazendo sobressaírem as exigências de interioridade. O literalismo 

evangélico, a obediência a todos os preceitos da Escritura, a renúncia a própria 

vontade são vividos pela comunidade segundo os limites humanos, onde se 

estabelece um equilíbrio entre oração, trabalho intelectual e manual e deveres 

próprios da bondade (DICIONÁRIO DE ESPIRITUALIDADE, 1993: 495).  

     O Monasticismo14 oriental foi fundado por Antonio (250-356),  que vendeu 

todos os seus bens e passou a viver dentro de uma solitária caverna para levar 

uma vida de meditação. Sua vida de santidade deu-lhe reputação e seguidores 

que passaram a viver perto dele em várias cavernas. 

     O monasticismo no Ocidente é creditado à Atanásio, e o líder foi Bento de 

Núrcia (480-542) e  diferiu do oriental: O clima mais frio tornou a organização 

comunal inevitável para que as construções pudessem ser cálidas e os 

                                                 
11 Que se refere à vida do convento, dos monges , Grande Dicionário da Língua Portuguesa 
12 Estado, costumes dos cenobitas. Cenobita: religioso que vive em comunidade, Grande Dicionário da 
Língua Portuguesa, p.159. 
13 O mesmo que grecismo; conjunto de idéias e costumes da Grécia, Grande Dicionário da Língua 
Portuguesa. 
14 Que se refere à vida dos monges ou a vida do convento, Grande Dicionário da Língua Portuguesa. 
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alimentos pudessem ser providenciados para a chegada do inverno. O 

manasticismo tomou uma direção mais prática, recusando o ócio e deplorando 

os atos meramente ascéticos. Tanto o trabalho como a devoção eram levados 

em conta (CAIRNS, 1995).  

     Entre os séculos IV  a VI, o império fragmentou-se e o ocidente foi dividido 

em reinos germânicos trazendo séculos de evangelização: de perseguida a 

Igreja passa a ser aceita e preferida e, no final do século IV, transforma-se em 

Igreja única e perseguidora do paganismo – todos eram obrigados a ser 

cristãos (MONDONI,2000).  

     O autor ainda segue dizendo que: 

 

 No século IV o catecumenato15 entra em decadência até 

deteriorar-se completamente no século VI, quando o batismo de 

crianças e a conversão em massa se generaliza.A vida religiosa 

passa a ser uma forma própria de ser cristão, e durante muito 

tempo a espiritualidade leiga foi uma transposição ou cópia do 

modelo dos monges. A vida monástica é o núcleo da literatura 

ascética16, valorizando a perfeição e sinalizando meios para 

atingi-la. Surgiram nessa época grandes mestres de ciência e 

santidade: Basílio, Agostinho, Bento (p.36).  

 

1.7.1 - A espiritualidade de São Basílio e Santo Agostinho 
 
     A espiritualidade Basiliana tinha a preocupação em combater os excessos 

de um regime ditatorial e cruel, sistema fiscal e as injustiças advindas do 

acúmulo de riquezas. Dentro de uma sociedade impiedosa com os fracos, 

assumiu o papel de mediação e suplência: castigou os ricos, viu na 

propriedade o açambarcamento dos bens destinados a todos, e denunciou os 

usuários. Ainda fundou uma nova cidade que o povo se habituou a chamar de 

Basilíade, onde havia uma organização com albergue para estrangeiros, abrigo 

para pessoas idosas, hospital com ala para doenças contagiosas, 

                                                 
15 Estado de Catecúmeno:Aquele que recebe instrução religiosa para ser admitido ao batismo, Grande 
Dicionário da Língua Portuguesa. 
16 Prática dos ascetas: Doutrina moral que se baseia no desprezo do corpo e das sensações, Grande 
Dicionário da Língua Portuguesa. 
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estabelecimento  para médicos, empregados e operários; em meio às 

construções havia uma igreja. 

     Segundo Mondoni (2000),  Basílio é contrário à vida solitária pelo fato de ela 

trazer perigos e não dar espaço ao amor. Para ele,  o monge deveria ser um 

cristão autêntico e generoso, por isso estabeleceu seus mosteiros perto dos 

cristãos que viviam nas cidades, de modo que pudessem se beneficiar da 

presença dos monges. 

      

E acrescenta: 

Numa Igreja dividida, Basílio foi um homem de  reconciliação, 

contribuindo para “refazer a unidde das Igrejas de Deus” em torno 

da fé de Nicéia.  

Basílio foi um dos primeiros a organizar a oração salmódica: para 

ele, cada um encontra nos salmos a cura de que necessita (p.37). 

 

      Já para Santo Agostinho causa espanto que os seres humanos se admirem 

das alturas dos montes, da imensidade dos mares, do curso dos rios e do giro 

dos astros, e se esqueçam das maravilhas de seu próprio interior. E a 

descoberta que nele mora clama pelo mistério maior que o envolve. 

     Quando ao ponto da experiência de Deus, se questiona por que tardou tanto 

e por que lhe custou tanto esforço e responde lamentando que havia orientado 

mal a procura, e que seus olhos estavam voltados na direção errada. 

Procurava a Deus fora, enquanto ele estava em seu interior: “Eis que 

habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos! .. Estavas comigo, e eu 

não estava convosco!” (Confissões, X, 27).  O ponto de partida de Agostinho 

para Deus é o próprio Deus mas presente no interior do sujeito; o sujeito 

humano, mas habitado por Deus (MONDONI, 2000). 

      

Segundo Velasco (2003), a análise feita por Agostinho acerca da 

existência coloca em relevo uma nova manifestação do imperativo de 

superação que consiste o ser humano - a questão do  por que  o ser humano 

não se satisfaz consigo mesmo e do por que do assombro e da inquietação 

marcam indelevelmente sua forma de ser. A resposta a essa questão obrigou 

Agostinho a esclarecer a natureza e o alcance daquilo que seria o motor de sua 

vida, daquilo que é o motor de toda a vida humana: os muitos desejos do ser 
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humano e o desejo radical que mora em seu coração. Santo Agostinho 

descobre no desejo a expressão originária do impulso de ser que ao ser 

humano consiste. O desejo é para ele o seio da alma, que é provavelmente 

outra forma de dizer que nele se manifesta a própria essência do ser humano. 

      

Ainda segundo Velasco (2003): 

 

O erro do homem, ao qual não ficou alheia a própria busca da 

vida de Agostinho, é pensar que a posse dos bens que satisfazem 

os desejos imediatos pode acalmar o desejo da vida feliz que os 

suscita, que neles se manifesta, mas que de modo algum coincide 

com eles..... O desejo originário se distingue dos múltiplos desejos 

no fato de que, enquanto estes são orientados para os objetos 

chamados a saciá-los, o desejo radical é a pegada de Deus que 

os suscita, que só nele tem sua explicação e sua origem e por 

isso só nele pode ter sua orientação e seu fim...A criatura humana 

é habitada pelo desejo-nostalgia de Deus, num ser criado como 

seu interlocutor, capaz de Deus e “à sua medida”.  Mas, por ser 

interlocutor de Deus, o homem não exerce necessariamente essa 

tendência, nem vive indefectivelmente dirigido para Deus, como a 

flecha dirigida ao alvo para o qual foi disparada ou como o ferro é 

irresistivelmente atraído pelo imã (p.40,41). 

 

Para Velasco (2003), a imagem e a marca de Deus no ser humano, não 

é um dado natural, ela parte de uma natureza em que a criatura humana nada 

teria a contribuir. Deus põe a criatura humana no ser pessoalmente e faz dele 

um interlocutor de ação criadora. 

 

     Agostinho, legislador da vida monástica9, dirige às monjas uma carta que se 

transforma na regra adotada por muitos grupos religiosos ao longo dos séculos, 

na qual  eleva a caridade mútua, o espírito de pobreza, a castidade e a 

humildade. Agostinho faz a união do ideal monástico à atividade sacerdotal 

(GUERRA,1993:496). 

 

                                                 
9 Que se refere à vida dos monges ou de convento. G. Dicionário da Língua Portuguesa. 
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1.7.2 - A Espiritualidade de São Bento 
 
     A união de oração e trabalho  constitui o aspecto novo do monasticismo 

beneditino. Bento foi o verdadeiro fundador do monaquismo ocidental, como já 

foi citado anteriormente neste capítulo, segundo Mondoni (2000).  

     Os componentes importantes da espiritualidade monástica que emergem da 

regra da vida de Bento podem ser reunidos em torno da escuta, da oração, da 

humildade e da figura do abade conforme explicação abaixo: 

     - O monge é caracterizado como um homem em escuta. Deve repreender a 

máscara que as fobias e as paixões desordenadas lhe impuseram para ouvir 

sua própria voz, com suas instâncias profundas. Ouvir os irmãos significa 

acolhê-los como são, estimá-los como um dom de Deus. A escuta de Deus 

realiza-se de modo eminente na acolhida de sua palavra pelo coração. A 

escuta do abade é o momento privilegiado no qual se pode verificar e construir 

a escuta de si, dos irmãos e de Deus; 

- A oração é a ocupação mais importante  do monge, a mente deve estar em 

concordância com os lábios. Para a oração, Bento concentra-se na liturgia 

das horas, mas também dá espaço à oração silenciosa. A familiaridade com 

Deus é beneficiada pela constância da leitura da Escritura ou de obras de 

espiritualidade monástica e de edificação; 

- A humildade é o fundamento e o sustentáculo da vida monástica. Bento 

traça uma escala de perfeição fundada no exercício da humildade, como 

ascensão à plenitude do amor. Seu grau mais alto é a obediência sem 

hesitação, pois isto é próprio daqueles que não amam nem ninguém acima 

de Cristo; 

- O abade imita Cristo : é pai, bom pastor,  juiz, quer ajudar mais do que 

manobrar, é doutor, é mestre da comunidade, e deve ser mais amado do 

que temido. 

- A comunidade monástica, sob a direção do abade, é pensada como uma 

família em cristo; 

- O dia se alterna entre o ofício divino, o trabalho manual e a formação 

espiritual (MONDONI, 2000:41-42). 

 

     Nesse período Gregório (540-604) empenhou-se na tarefa de evangelizar as 

tribos teutônicas invasoras do Império Romano. A Igreja  oriental, enfrentou a 
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ameaça de uma religião rival, o islamismo, que tomou muitos de seus territórios 

na Ásia e na África. Aos poucos, a aliança entre o papa e os teutões foi dando 

lugar à organização da sucessão teutônica ao velho Império Romano, o 

Império Carolíngio de Carlos Magno. Este foi um período de grandes e 

pesadas perdas para a espiritualidade cristã. (CAIRNS, 1995:22). 

 

 1.8 -   A Espiritualidade Cristã Medieval: séculos VII a XV d.C.  
 

     No século VII vive-se um período marcado pela evangelização de 

numerosos bispos, que fundaram mosteiros. Nessa época, os bispos  importam 

do continente seus penitenciais10 e pregam a impossibilidade de um mundo 

com caridade inesgotável, e a partir da penitência monástica, com exames de 

consciência rígidos, isso fará parte da vida dos cristãos, fazendo com que a 

consciência dos pecadores fique mais sensível, o que levará à mortificação 

exterior, que terá na peregrinação errante uma de suas formas mais 

conhecidas. O arrependimento será, então,  um dos sentimentos espirituais 

mais difundidos pelos bispos (GUERRA, 1993:498). 

     Durante o século VIII, Carlos Magno (742-814),  exerce grande influência na 

espiritualidade de seu império. Com a autoridade de um príncipe cristão,  que 

dita as leis, sustenta a produção teológica e organiza escolas, Carlos Magno  

leva esse período  a uma renovação que recebeu o nome de renascimento 

carolíngio. A legislação de Carlos Magno é impregnada do espírito do 

evangelho. Aos leigos,  e principalmente aos leigos importantes, são 

designados tratados de espiritualidade, que os fazem recordar suas 

responsabilidades, seus poderes, seus deveres e as virtudes que deverão 

praticar. São aconselhados a ler as sagradas escrituras e a se preocuparem 

com os pobres. Entre o clero abrem-se caminhos à preocupação com a vida 

em comum e com a animação da vida espiritual – a oração consistindo no 

ofício divino. As Vidas de Santos, destinadas aos monges e redigidas nesta 

época, demonstram interiorização do exercício espiritual da devoção: a luta 

entre as virtudes e os vícios interessam mais do que os excessos. A oração 

fica em destaque  e as mortificações perdem sua importância (GUERRA, 

1993). 

    

                                                 
10 Ritual de Penitência. G.d. da Língua Portuguesa. 
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Já Mondoni (2000), ressalta : 

Nos séculos VI-VIII os mosteiros se desenvolveram como centros 

de vida litúrgica e educação cultural, e suas maiores produções 

consistiram em orações e cânticos. As pessoas cultas limitaram-

se a salvar a antiga cultura clássica e religiosa.  

Como meio para a evangelização, a Igreja contou com os 

missionários (grupos de monges enviados oficialmente pelo 

papa);  dentre esses destacaram-se Agostinho, Columbano e 

Bonifácio (p.46). 

 

     E ainda acrescenta que no início deste período a ignorância afeta mais o 

povo que os pastores bispos e abades. O baixo clero reside quase todo no 

mundo rural , sob as ordens do senhor feudal, para servir a uma igreja fundada 

por ele, e assemelha-se aos demais servos e colonos que trabalham nos 

campos. O alto clero rende tributo ao sistema feudal e constitui-se em grande 

senhor, ao mesmo tempo servidor do rei e do imperador. 

     A ignorância e a passividade conduzem ao individualismo da piedade. Na 

celebração, o clero separa-se cada vez mais do povo. Os ritos não são 

celebrados pela comunidade, mas pelo sacerdote em favor da comunidade. 

     O Deus dos povos cristão-germânicos é um senhor terrível, juiz dos 

humanos, protetor contra as forças do mal – quando se cumpre o dever – e 

castigador – quando se rompe o pacto de fidelidade, é o garantidor da verdade, 

o defensor dos inocentes (juízos de Deus),  prova do fogo, da água, do ataúde, 

e o duelo. A fé significa fidelidade mútua, Deus tem que ajudar o fiel, e a graça 

é algo a que se tem direito como mérito pelas boas obras. O pecado é a 

ruptura do pacto de fidelidade,  por isso Deus tem de castigá-lo socialmente, e 

tem de ser aplacado com o sacrifício: esmola, jejum, peregrinação, oração. 

     As orações passam a ser dirigidas a Cristo. Há o reflorescimento de 

mediadores e da devoção aos anjos protetores dos seres humanos e das 

cidades. Os santos interessam enquanto mediadores, intercessores e 

protetores das cidades. Incrementam-se o culto das relíquias, as visitas a 

santuários e as trasladações de corpos. Povos analfabetos criam uma simbiose 

entre cristianismo e práxis pagãs sincretistas e supersticiosas.  



35

     No século VII, aparecem as missas privadas, que se popularizam no século 

seguinte. Multiplicam-se as missas votivas e os altares. Modifica-se a prática 

penitencial: confissões e penitência privadas tornam-se habituais (p.47). 

     Durante os séculos X e XI , coexistem decadência e reforma, qualificados 

como idade de ferro ou séculos obscuros para a história da espiritualidade.  A 

Igreja, nessa época, inclusive a de Roma, encontra-se nas mãos dos leigos11,  

cujas escolhas e direcionamentos estão distantes de serem espirituais. A 

ambição dos grandes e a ignorância do clero fomentam e agravam a 

corrupção. O profeta Pedro Damião (1017-1072), anima-os e esclarece-os, e 

dá também conselhos aos leigos, fazendo uma proposta de vida espiritual mais 

elevada (DICIONÁRIO DE ESPIRITUALIDADE, 1993:499). 

     Segundo Cairns (1995), no período de 800-1054, acontece a  primeira 

grande separação da Igreja.  A Igreja Ortodoxa Grega,  após esse período, 

seguiu seus próprios caminhos à base da teologia estática criada por João 

Damasco, no século VIII. Já a  Igreja Ocidental  feudalizou-se e procurou, sem 

sucesso, desenvolver uma política de relações entre a Igreja Romana e o 

Estado que fosse aceita tanto pelo papa quanto pelo imperador. Nesta época,  

os reformadores intentaram corrigir os males dentro da Igreja Romana. 

     Segundo Mondoni (2000): 

 

Para pôr remédio à decadência e anarquia do século X, o ideal era 

remodelar a criação, desfigurada pelo pecado, à imagem e segundo a 

visão de Deus, e de instaurar desde já o reino de Cristo. Para a 

sociedade civil isto significava unidade, paz e justiça; para os 

eclesiáticos, fidelidade à vocação; para a Igreja, liberdade, primado e 

controle do estado; e para seus ministros, vida comunitária e despojada 

(p.49). 

 

     Desde o século XI, o crescimento demográfico e o êxodo rural geraram uma 

nova economia fundada no comércio e na indústria, e proporcionaram uma 

nova classe social: a burguesia. Nascem as cidades, independentes dos 

poderes civil e eclesiático. Ares democráticos, nova economia e cultura, ânsia 

de viver e desfrutar dos bens temporais que circulavam em abundância, criam 

uma nova mentalidade. As universidades se originam como necessidade de 

                                                 
11 Aquele que não tem ordens sacras. G. D. Língua Portuguesa. 
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ampliar os estreitos redutos das escolas monásticas e episcopais. A cultura se  

universaliza e se torna mais leiga. Simultaneamente, e como protesto contra o 

enriquecimento da Igreja e dos burgueses, surgem os movimentos 

pauperísticos e anticlericais: leigos começaram a ensinar e soerguer os 

costumes. Sem mandato oficial, revoltam-se quando as autoridades religiosas 

querem controlar seu comportamento; impõem-se às multidões pelo ardor, 

ascetismo e caridade. 

     No século XI, muitos cônegos passaram a viver em comum e submeteram-

se à regra de Santo Agostinho. Um grande número de monges retornou aos 

ancestrais: uns decidiram-se pela observância literal da regra beneditina, 

outros remontaram aos padres do deserto e, às vezes, ao eremitismo. 

     A partir do século XI, as obras de caridade tornaram-se a razão de ser de 

uma série de grupos religiosos e leigos. Numa época em que as estradas eram 

ruins e a segurança precária, alguns pensaram em ajudar os viajantes, 

peregrinos e mercadores: surgem hospedarias, instalam-se congregações 

hospitaleiras. Os novos institutos acolhem os necessitados.  

     O renascimento da literatura espiritual começou nos séculos XI e XII. As 

virtudes recomendadas nestes séculos procediam de uma mesma disposição 

fundamental: despojar-se de si e das coisas. Reformadores e místicos são 

tocados pela  pobreza de Cristo: humildade significa renúncia ao juízo pessoal, 

submissão da vontade própria; o despojamento efetivo das riquezas aparece 

cada vez mais como a condição da salvação.  

     Na literatura religiosa dos séculos XI e XII, os exercícios espirituais ocupam 

mais lugar do que as virtudes. Uma dupla missão os assinalava: nutrir as 

virtudes, e manter e estreitar a união com Deus. 

     Das leituras, meditações e orações há um tríplice objeto: a criação, Cristo e 

a Virgem. O mundo aparece como uma teofania. Há uma predileção crescente 

pelo Cristo mediador e redentor, pela humanidade de Jesus; a devoção a 

Cristo-homem, e São Bernardo17 dá consistência à nova mentalidade por volta 

do ano 1000; a festa de Corpus Christi coroou este movimento (MONDONI, 

2000: 51). 

De acordo com o relato histórico do Dicionário de Espiritualidade 

encontramos mais outros aspectos do século XII,  época das peregrinações, 

onde o  peregrino quer conhecer Jerusalém e morrer nela. Tudo que esteve em 

                                                 
17 Deixamos de discorrer sobre São Bernardo porque não faz parte desta pesquisa. 
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contato com o Cristo o atrai e fascina. Já na metade do século, a peregrinação 

adota outro objetivo: libertar o sepulcro de Cristo, que estaria nas mãos de 

infiéis. O cruzado12, entusiasmado, desfaz-se de seus bens, deixa sua família e 

segue para bem longe. Levado pelas revelações coletivas, quer a purificação 

no Jordão e ganhar Jerusalém. A cruzada inicialmente inspirada pelo desejo 

espiritual, irá, aos poucos, secularizando-se. Seus aspectos místicos vão sendo 

suplantados, no caso dos cavaleiros, por ambições de conquistas territoriais ou 

pela passagem para a “infidelidade”. No meio mais simples, adquire matiz 

milenarista a sua perspectiva espiritual e ela acentua oposição entre os pobres 

e poderosos.  

     As ordens religiosas, aprofundam os caminhos anteriormente traçados. 

Outros encontram  novas fórmulas. Norberto de  Xanten (1080-1134) funda a 

ordem premonstratense12, que harmoniza as exigências da vida monástica com 

as tarefas pastorais. O contato contínuo com a palavra de Deus alimenta o 

dever da pregação. Já Bruno e a Cartuxa (1084) estabelece-se uma forma de 

vida que pratica o eremitismo absoluto. A solidão será o ambiente no qual irá 

se desenvolver a simplicidade da contemplação silenciosa, a pureza de 

coração e a virgindade espiritual, que se transforma em fecundidade 

sobrenatural. Em toda a ordem, os abades auxiliam seus monges, redigindo 

para eles tratados espirituais. Cresce o número de monjas – Suas obras – 

permitem ver como era a oração das mulheres na Idade Média. 

     No século XII encontram-se várias manifestações de devoção a Cristo e 

piedade Mariana18 da parte dos fiéis, encontrados em diversas regiões da 

Europa  entre leigos. Alguns consideram o clero muito rico e negligente em 

seus deveres pastorais. Outros com sede de interioridade, rejeitam a economia 

sacramental. Inspirados diretamente pelo Espírito Santo, acreditam que podem 

pregar e comentar a Escritura sem necessidade de formação específica. Muitos 

terão sua boa vontade desprezada e humilhada, outros se tornarão hereges. A 

pureza dos cátaros será degenerada em partidarismos e, após as cruzadas 

contra os albigenses (1209-1229), suscitará os terríveis rigores da inquisição. 

     Já de acordo com Cairns (1995),  a Igreja Católica medieval chegou ao 

clímax do poder sob a liderança de Gregório VII (1023-1085) e Inocêncio III 

                                                 
12 Expedicionário das cruzadas. Cruzadas: expedições que na idade média se faziam contra hereges ou 
infiéis. G.D. Língua Portuguesa. 
12 Cônego regrante da Ordem de Santo Agostinho. G.D.Língua Portuguesa. 
18 Relativo à Maria, mãe de Jesus. 
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(1160-1216), forçando uma supremacia sobre o Estado pela humilhação dos 

soberanos mais poderosos da Europa. As cruzadas trouxeram prestígio para o 

papado. Monges e freiras espalharam a fé romana e reconverteram 

dissidentes. A filosofia grega de Aristóteles, levada à Europa pelo árabes da 

Espanha, foi integrada ao Cristianismo por Tomás de Aquino (1224-1274) 

numa espécie de catedral intelectual que se tornaria a expressão máxima da 

teologia romana. A catedral gótica era a visão sobrenatural e supra mundana 

do período e fornecia uma “Bíblia de pedra” para os fiéis. A Igreja romana seria 

apeada deste poder no período seguinte (p.22). 

     A partir do século XIII, os elementos dos séculos XI e XII, independentes um 

do outro, se unem e se fundem. Os religiosos, em vez de se isolarem em 

claustros ou ermidas, partilham a existência de seus contemporâneos, lançam-

se ao mundo pelo fato de ele ser o reflexo do além e por seu valor imanente. 

     Os artífices desta transformação são os dominicanos e os franciscanos. 

Ambos proíbem a propriedade, dedicam-se ao apostolado, e testemunham 

uma submissão total à Igreja e à sua hierarquia. Fundados para combater a 

heresia, os dominicanos valorizam os estudos e orientam-se para a 

especulação e a busca da verdade. Edificados sobre o despojamento integral, 

os franciscanos podem estar em comunhão com o universo e amar todos os 

seres (MONDONI, 2000). 

     Já o Dicionário de Espiritualidade (1993) traz que, durante o século XIII, 

havia um desejo de viver o evangelho acentuado. Faltava a harmonia e o 

equilíbrio com o sentido da Igreja. São Francisco de Assis (1182-1226), 

pregava e vivia,  a pobreza mais próxima possível de Cristo, simplicidade 

fraterna com a natureza e os homens, nutrida de um grande amor a Cristo. Sua 

vida  foi uma síntese entre o serviço de uma Igreja institucionalizada e a 

adesão a Cristo Crucificado. A linha dos grandes místicos franciscanos se 

alimentará dessa fonte. Os franciscanos darão ao mundo o exemplo de 

humildade e de pobreza; exemplo contagiante que dará origem à ordem 

feminina das clarissas e também a ordem terceira de leigos que viverão o 

espírito do Poverello (Pobrezinho). 

     São Domingos (1170-1221), funda uma ordem onde foi determinante o 

contato com os cátaros.  Os cléricos recrutados são pregadores pobres e 

itinerantes, enviados pela Igreja para a salvação das almas, para acabar com a 

heresia, com os vícios, e ensinar a regra da fé e incutir costumes sadios entre 
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os povos. Imitam a pobreza do Cristo que pregam. A espiritualidade pregada é 

a clerical, apostólica e regular, inspirada na penitência, no estudo, na vida em 

comum, na contemplação e no zelo apostólico. Os dominicanos serão grandes 

missionários que chegarão até a África, Pérsia, Índia e China seguindo a 

filosofia de dar aos outros o fruto da própria contemplação. Dessa maneira, 

São Tomás de Aquino que desenvolve sua doutrina com amor a sabedoria une 

a vida contemplativa e a ativa. 

     Enquanto isso, as carmelitas, venerarão a Santíssima Virgem. Imitadoras do 

profeta Elias, preferirão sempre a contemplação na solidão, constituindo assim 

a espiritualidade dessa época. Outras ordens dão testemunho da vitalidade e 

expansão da vida religiosa. A devoção à Maria e aos Santos populariza-se com 

o rosário (p.501). 

     No século XIV, observa-se o deslocamento dos centros espirituais, que se 

fixam nas regiões germânicas, e os interesses na contemplação. Segue 

nascendo mais fundações religiosas: celitas, olivetanos, jesuatos, jerônimos, 

ordens terceiras, irmãos da vida comum e cônegos regulares de Windeshein, 

que terão grande interferência na espiritualidade moderna. Com a instituição do 

jubileu (1300) haverá oportunidade para a renovação espiritual. Novas festas 

acontecem: a Trindade, Corpus Christi, a Visitação da Virgem Maria. Enquanto 

isso continua a expansão missionária dos dominicanos, franciscanos. Os 

mosteiros se expandem principalmente nas regiões germânicas. 

     Revelações e escritos de grandes monjas se expandem em confidências 

espirituais cheias de teologia. O aparecimento das personalidades espirituais 

femininas constitui um fato novo na vida religiosa. 

     Assim, a Alemanha se afirma em grande fecundidade espiritual, na obra de 

grandes dominicanos, mestres espirituais. 

 

1.9 -   A Espiritualidade Cristã Moderna : séculos  XVI a XX d.C. 
 
     Nos séculos XV – XVII  o que marca é o surgimento e desenvolvimento do 

espírito laicista 19  o qual provocou o ocaso da concepção sacral da autoridade 

da Igreja. Consumou-se a existência de diferentes Igrejas, teologias e 

                                                 
19 Sistema em voga no século XV que pretendia para os leigos o direito de governar a Igreja:Grande 
Dicionário da Língua Portuguesa. 
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espiritualidades; a Paz de Westfália de 1648 confirmou juridicamente a divisão 

que já era um fato socioreligioso. 

     Nos séculos XV e XVI a espiritualidade medieval transformou-se sob o 

influxo e a ação do humanismo e da reforma. No humanismo o interesse se 

concentra no homem e na vida civil;  de uma concepção teocêntrica, 

transcendente e teológica, passa-se a uma concepção humanística, 

antropocêntrica e imanentista; se antes a mais alta expressão arquitetônica 

concentrava-se nas catedrais, agora orienta-se para o palácio renascimental. 

Havia aspiração por uma vida cristã mais íntima e pessoal, e isto explica o 

sucesso de Erasmo, Lutero, e dos “alumbrados.”20

     As novas congregações religiosas passaram decididamente à atividade 

apostólica. A atividade absorvente exigia um novo método de oração: opera-se 

um esforço para transformar o trabalho em oração, e para dar à oração, 

tornada geralmente um exercício privado, uma forma sistemática e metódica. 

     Por seu poder político e sua riqueza artística e literária, a Espanha dominou 

o século XVI. O represamento das infiltrações luteranas foi conseguido graças 

à Inquisição, que freou também o desenvolvimento da espiritualidade 

(MONDONI, 2000). 

     Já Cairns registra que: 

   

Tentativas internas para reformar um papado corrupto foram feitas pelos 

místicos que lutaram para personalizar uma religião que se 

institucionalizara demasiadamente. Tentativas de reformas foram feitas 

também por reformadores primitivos,. Tais como os místicos, João  

Wycliffe e João Huss, concílios reformadores e humanistas bíblicos. A 

expansão geográfica do mundo, a nova visão intelectual secular da 

realidade da renascença, o surgimento das nações-estados e a 

emergência da classe média se constituíram em forças externas que 

logo derrubariam uma Igreja corrupta e decadente. A recusa da parte da 

Igreja Romana em aceitar a reforma interna tornou possível a Reforma 

(p.23). 

 

                                                 
20 Vem do ato ou efeito de alumbrar; inspiração sobrenatural: Grande Dicionário da Língua Portuguesa. 
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     O autor registra ainda que o início do século XVI foi iniciado por uma 

divisão, que resultou na origem das igrejas-estados protestantes e na 

divulgação universal da fé cristã pela grande vaga missionária do século XIX. 

     Já no Dicionário de Espiritualidade encontramos informações que, em fins 

do século XVI, desenvolve-se nos Países baixos um movimento que se 

propagará na Alemanha e na França: “devoção moderna”. Grupos pequenos 

que querem viver vida de pobreza e de oração interior alimentada nas fontes 

da tradição. Os seus membros vivem e propagam uma espiritualidade prática, 

afetiva, devota. Meditam e convidam a meditar com eles sobre a vaidade e 

sobre os julgamentos de Deus. A imitação de Cristo é uma das obras mais 

representativas desse movimento. A devoção moderna, afogada pela reforma 

protestante, transmitida a Inácio de Loyola e a outros, constitui na vida dos 

cristãos um convite à interioridade. 

     Já no século XV, o humanismo, que engloba desde a admiração da 

antiguidade pagã, até o retorno às fontes bíblicas. Constitui-se num caminho no 

qual avançam espíritos sedentos de reforma, no qual se eliminará todo 

formalismo exterior, para assim poder viver toda a profundidade do evangelho. 

Esse movimento vem em resposta aos abusos e excesso de dogmas 

praticados pela Igreja. 

     No entanto, o século XVI é um  século rico, porém bastante tumultuado. Os 

pontificados de Júlio II (1503-1513) e de Leão (1513-1521), não conduzem ao 

caminho da verdadeira reforma, rumo ao humanismo, a devoção moderna, 

como estavam dispostos a colaborar. Ordens antigas renovadas e fundações 

novas surgem na Itália, França e Espanha. A vida espiritual na Espanha se 

eleva a um nível altíssimo com a reconquista do país diante dos mouros, a 

reforma dos cleros ocorrida na época dos Reis Católicos e a renovação 

teológica, criaram condições para a realização de grandes e numerosas obras 

espirituais (DICIONÁRIO DE ESPIRITUALIDADE, 1993:503).  

 

1.9.1 -  O Surgimento do Protestantismo 
 
      Conforme registro na história, segundo Dunstan (1964), o cristianismo 

protestante principiou com a obra de Martinho Lutero (1483-1546), Ulrico 

Zuínglio (1484-1531) e João Calvino (1509-1564). 
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     Jacques Lefèvre (1450-1536) escrevera comentários sobre alguns livros 

da Bíblia, antes de Lutero ter pregado as suas Noventa e Cinco Teses no 

portão da igreja de Wittenberg, comentários esses em que o autor dava a 

entender a sua crença na autoridade das Escrituras para a vida religiosa. 

Lefèvre só se deu conta de lhe terem chegado ao conhecimento as obras de 

Lutero, mas os princípios por ele estabelecidos foram aqueles sobre os quais a 

fé protestante assentaria. A partir de sua obra e das que foram escritas pelo 

grupo de companheiros que reuniu à sua volta, resultou uma corrente de vida 

protestante na França. Já não é assim tão simples descrever os 

acontecimentos na Inglaterra. 

     Quando os escritos de Lutero chegaram a esse país, foram lidos com 

apreço e compreensão, indicando que os homens já estavam espiritualmente 

preparados para as idéias que Lutero proclamara; e quando Henrique VIII 

anunciou a sua ruptura com o Papado, um setor do povo deu-lhe sua 

aprovação e apoio. Na Escócia e nos países escandinavos a Reforma 

avançou, quase sem obstáculos.  

     O autor traz uma visão diferente dos autores citados anteriormente, 

afirmando que o renascimento do espírito humano foi a força motriz do 

protestantismo. Existiam  certas condições, na época, que agitavam os 

homens, suscitando dúvidas, dentro deles, quanto à adequação das 

autoridades sob que viviam, e propondo-lhes questões para meditação a que, 

anteriormente, não tinham fácil acesso. A Igreja, que fora o guia da consciência 

dos homens e a protetora da paz dos espíritos, atingira uma época de 

calamidade moral. Os líderes eclesiáticos, a corte papal e a cleresia de todos 

os graus devotavam-se a seus próprios interesses, com o resultado de que, na 

maioria dos casos, o egoísmo, o amor da luxúria, o nepotismo, a simonia e a 

imoralidade se haviam constituído as marcas visíveis da Igreja. 

     Num prolongado duelo entre a Igreja e os líderes políticos, para a 

supremacia sobre o povo, a intriga, a falsidade, a duplicidade e os conflitos 

armados tinham sido os argumentos usados pelos contentores; e a instituição 

que proclamava unir todos os homens em Cristo, não só dividira os homens 

entre eles, mas acabara por estar ela própria dividida, através de cismas 

verificados no seu próprio centro. Os homens de pensamento, em toda a 

Europa, sentiam-se profundamente desiludidos pelas condições criadas 

(DUSNTAN, 1964). 
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     Ainda segundo o autor, foram efetuadas algumas tentativas para modificar 

semelhante estado de coisas, convocando-se concílios da Igreja; mas foram de 

pouca eficiência. Embora algumas questões tenham sido versadas e 

arrumadas, os seus efeitos foram quase nulos nas vidas pecaminosas dos 

cléricos e o problema principal, que só gradualmente apareceu em todas as 

suas implicações, ou seja, o do lugar da autoridade em relação aos homens, 

não foi sequer tocado.  

     Dusntan ainda informa que os homens ganhavam dupla consciência da 

situação da Igreja, ao confessar-se esta incapacidade de introduzir qualquer 

reforma. Ao mesmo tempo, recrudesceu novo interesse nas Escrituras e nas 

obras dos primeiros chefes da Igreja. Tanto as Escrituras como os escritos da 

Igreja primitiva tinham agora fácil acesso com a invenção da imprensa, e eram 

feitas traduções nos diversos idiomas nacionais. Dessa maneira, a história da 

origem da fé cristã, que estivera oculta por trás de ritos, festas, liturgia e mito, 

ficava ao alcance direto de todos os homens. No preciso momento em que a 

autoridade da Igreja parecia vacilar com fraqueza humana, uma nova 

autoridade, que claramente possuía um poder direto sobre a existência da 

Igreja, tornou-se conhecida. Estavam criadas, pois, as condições que 

envolveram o aparecimento do protestantismo (p.11). 

     Por outro lado, a  Espanha da época, abundante de santos e autores 

espirituais profundos e ortodoxos, assusta a inquisição com os excessos de 

iluminados, que fundamentavam toda a vida espiritual na iluminação interior, 

com desprezo algumas vezes pelos sacramentos da Igreja. A inquisição 

colocada diante desse misticismo empregará o rigor nas formas de punição, 

com grande freqüência, freando, o impulso místico e esgotando uma vasta 

produção espiritual, muito facilmente encarada com receio (GUERRA, 

1993:505). 

     O século XVII, segundo Guerra (1993),  traz o entumecimento da vitalidade 

espiritual da Espanha, enquanto novas correntes vão se formando na França. 

Os atrativos pela vida religiosa, com fome de valores essenciais  é intenso. O 

Concílio de Trento produziu como conseqüência, a longo prazo, a reforma dos 

bispos e o desenvolvimento de uma espiritualidade episcopal, da qual a 

atividade pastoral tira proveito.  

     Ainda segundo o autor, em meados do século XVIII, a desconfiança que 

desacredita a mística se intensifica. Na França, o laicismo se apropria dos 
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espíritos. Avança o racionalismo. Os deísmos se opõem  à revelação cristã. Na 

Alemanha, há um movimento no sentido de libertar o homem de um pieguismo 

julgado cego. Na Espanha e na Itália esses movimentos ideológicos não 

tiveram influência, nas quais a piedade tradicional continua em expansão e a 

espiritualidade se espalha entre o povo (p.505). 

     Conforme Guerra (1993), ao longo do século XIX, a revolução francesa e 

suas conseqüências invadiram os espíritos na Europa. Esse século é marcado 

por crises e guerras que trazem a vantagem de estimular a espiritualidade dos 

cristãos. Pode-se assinalar que as iniciativas espirituais deste século, seguindo 

a vereda da humildade, deixaram marcas profundas nas quais pôde caminhar o 

século XX em sua primeira metade. 

     Um dos traços marcantes da espiritualidade do século XIX é a retomada de 

um cristianismo social, em que alguns se preocupam com a condição operária, 

e em outros casos, se preocupa com os pobres ou com o apostolado e, 

finalmente, adota formas de ação católica para trabalhar na família e em outros 

setores da vida. 

     A espiritualidade sacerdotal progride bastante. Os candidatos ao sacerdócio 

são formados com austeridade, o que não os prepara diretamente para cumprir 

seus deveres pastorais. 

     O século XIX termina com a condenação do americanismo por Leão XII e 

Pio X, condenando o modernismo, o primeiro no final do século XIX e o 

segundo no início do século XX. Nenhum dos dois movimentos era tipicamente 

espiritual., porém, nenhum dos dois pode ser indiferente à história da 

espiritualidade do século. Na encíclica Pascendi, que condenava o segundo, o 

papa relacionava ambos, porque os dois aceitavam que as virtudes tem que 

antepor às passivas e promover o seu exercício. 

     Nem o modernismo, nem o americanismo era somente isto, e tal concepção 

ocupou a espiritualidade da primeira metade do século. Os movimentos 

bíblicos, ecumênicos, tiveram importante participação na espiritualidade dos 

primeiros cinqüenta anos desse século.  Pode-se dizer também que a 

espiritualidade do século XX  marca a entrada da espiritualidade na 

problemática mais real da vida. Nesse sentido, afirma-se que a espiritualidade 

do século XX traz um esforço em tornar presente e predominante a concepção 

ativa da espiritualidade. 
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     A história da espiritualidade Cristã tem um esforço constante para descrição 

e análise da relação consciente que o homem manteve com o Transcendente 

no decorrer dos séculos. Estão incluídas nesse propósito desde a exposição 

das relações menos “religiosas” até a união com um Deus pessoal.  

 

     Para corroborar os pressupostos apresentados no  presente capítulo, 

recorro à uma afirmação de Safra(1995): 

 

A vinculação com o sagrado estabelecida pelo sujeito não é 

necessariamente aquela que ele conscientemente afirma ter através da 

sua relação com dada religião ou mesmo na ausência dela. O psiquismo 

humano parece ser habitado por “deuses” dos mais diversos tipos e 

qualidades, que em suas relações dramaticamente vividas na fantasia 

inconsciente determinam muito mais da vida do sujeito humano do que 

este gostaria de admitir  (p.153). 

 

     Podemos observar ao longo desse breve percurso da história da 

espiritualidade que, em qualquer que seja a espiritualidade, Budista, Hinduísta, 

Islâmica, Judaica ou Cristã, o  homem busca o contato consigo mesmo através 

do contato com o Divino, com o Transcendente, na ânsia de encontrar o Deus 

que o habita e de  talvez alcançar  a própria imortalidade. 



Capítulo II 

ESPIRITUALIDADE E PSICANÁLISE: 
UMA APROXIMAÇÃO 

 
      
Contemplai os lírios do 
campo como crescem... 
Sem esse encontro consigo 
mesmo, nenhum homem 
realizará o seu encontro 
com Deus.  

O Sermão da Montanha 
 Huberto Rohden 

 Se, pois, algum de vós precisa 
de sabedoria, peça-a a Deus, 
que, a todos dá livremente, e 
lhe será concedida. Peça-a, 
porém, com fé, sem duvidar, 
pois aquele que duvida é igual 
à onda do mar, levada e 
agitada pelo vento. 

Tiago, 1:5 
 
 
 
     Este capítulo apresenta num primeiro momento, definições de 

espiritualidade, religiosidade e religião e,  no segundo,  uma convergência entre 

a  espiritualidade e a  psicanálise. 

 

  

2.1 -  Espiritualidade/Religiosidade/Religião: Uma definição 
 
A origem do termo espiritualidade remete-se à escola espiritual francesa do 

século XVII, como designação da relação pessoal do humano com Deus, 

contudo, a palavra, na sua forma abstrata e no uso teológico pastoral cristão 

remonta à época patrística,  pois aí se encontra um texto de Pelágio  (+423-

429), no qual aparece a frase:Age ut in spritualitate proficias”, designando com 

esta expressão o conceito de espiritualidade como vida segundo o Espírito de 

Deus e como progressão aberta a realizações ulteriores. (MONDONI, p.13 e 

SECONDIN p. 28-29) 

 

Ao falarmos de espiritualidade, religiosidade e religião muitas vezes 

pensamos estar nos referindo a sinônimos que dão conta de definir os termos 

igualmente pelo simples processo de equivalência. No entanto, é possível 

encontrar diferenças substanciais, tais como a que passamos a mencionar 

abaixo: 
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     Segundo a Enciclopédia Larousse Cultural: 

-  Espiritualidade: vêm do latim spiritualitas, spiritualitatis. Qualidade daquilo 

que é espiritual: a espiritualidade da alma. Aquilo que diz respeito à doutrina 

ou à vida centrada em Deus e em coisas espirituais. Prática, exercícios 

devotos que têm por objeto a vida espiritual: livro de espiritualidade (2221). 

 

- Religiosidade: vêm do latim religiositas, religiositatis. Qualidade de 

religioso. Tendência para os sentimentos religiosos, sobretudo fora de 

qualquer religião em particular: a religiosidade de Rousseau. Exação, 

escrúpulo, pontualidade, zelo (p.4979). 

 

-  Religião: vêm do latim religio, religionis. Conjunto determinado de 

crenças, de dogmas que definem a relação do homem com o sagrado. 

Conjunto de práticas, de ritos específicos, próprios a cada uma dessas 

crenças. Instituição social caracterizada pela existência de uma comunidade 

de indivíduos unidos pelo cumprimento de certos ritos regulares e pela 

crença na existência de uma força sobrenatural concebida ora como difusa, 

ora como múltipla, ora como única (Deus), que deve ser reverenciada e 

obedecida. Toda organização ou atividade à qual se devota um sentimento 

de respeito ou de dever a ser cumprido: A política era para ele uma religião. 

Crença, devoção, piedade. Reverência às coisas sagradas. Vida religiosa. 

Modo de pensar ou de agir. Respeito escrupuloso a uma regra, a um 

costume, a um sentimento (p.4978). 

 

     Ainda, segundo a Enciclopédia, a etimologia do termo latino religio é 

discutível. Contudo, a maior parte dos antigos considera que ele provém de 

religare, e extraem daí a idéia de ligação, seja no sentido de um vínculo de 

obrigação referente a certas práticas ou a certos ritos, seja no sentido de união 

do homem com os deuses ou com o sagrado. 

  

     Uma distinção clara entre esses termos nos traz Giovanetti (2004), quando 

afirma que o termo espiritualidade elucida a dinâmica da vida espiritual do ser 

humano, ou seja, abarca todas as articulações da dimensão espiritual do ser 

humano. Já quanto ao termo religiosidade, o autor acredita que implica uma 

relação com algo transcendente ao homem com um ser superior ao ser 
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humano, e,  o termo religião implica num corpo doutrinal que comporta uma 

série de práticas que vão ajudar o fiel a entrar em contato com o transcendente 

(p.6). 

     Também prossegue dizendo que a espiritualidade é uma atividade do 

espírito, porque busca estabelecer o que é necessário para que o homem se 

sinta uno e integrado, afirmando existir dentro dessa perspectiva, uma relação 

com a totalidade da existência, mas não a aceitação de um ser superior com o 

qual se pode entrar em  relação. 

     Ainda segundo o autor, o homem encontra unidade à medida que medita 

sobre o sentido da vida e sobre os valores que deve buscar para que possa se 

tornar cada vez mais humano. A vivência desses aspectos seria então, a 

vivência da espiritualidade. Essa busca tem a ver, por meio da reflexão, com o 

que é mais profundo e realizador na vida humana. 

     Também Boff (2001): 

 

A espiritualidade tem a ver com  experiência, não com doutrina, não com 

dogmas, não com  ritos, não com celebrações, que são apenas 

caminhos institucionais capazes de nos ajudar na espiritualidade, mas 

que são posteriores à espiritualidade. Nasceram da espiritualidade, 

podem conter a espiritualidade, mas não são a espiritualidade. São água 

canalizada, não a fonte da água cristalina (p.66). 

 

     Retornando a  Giovanetti (op. Cit), o termo espiritualidade define toda 

vivência que produz ou pode produzir uma profunda mudança no interior do 

homem e o leva a integrar-se a si próprio e à integração com outros homens. 

Diz também que a vida segundo o espírito, apresenta-se como a fonte 

originária da qual flui o verdadeiro ser do homem: sob o aspecto da presença e 

sob o aspecto da unidade. Sendo assim uma vida de presença a si mesmo, e 

nessa presença a si mesmo se firma a unidade do homem. 

     Quando o homem, nessa busca de unidade consigo mesmo esbarra em 

uma interrogação, questiona onde encontra o significado para esta vida, e o 

que existirá além dela. Essa questão vai colocá-lo diante de uma outra 

questão: O que estamos fazendo e o que podemos esperar além desta vida. 

Neste momento, o homem se inclina para o Transcendente. 
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     Na pergunta sobre existir algo além do nascimento e da morte concretiza a 

transcendência, isto é, a colocação de que algo mais profundo pode dar 

unidade ao ser humano. Nesse momento está aparecendo mais uma  questão 

religiosa. O homem tem enfrentado a questão sobre o que existe além da 

morte, se existe um ser maior que ele, por meio da criação das religiões. 

     De acordo com Safra (2004): 

 

Denomino espiritualidade o sair de si em direção a um sentido último e o 

sustentar a transcendência ontológica1 do indivíduo. Considero a 

religiosidade a espiritualidade que acontece em meio a concepções 

sobre o divino. Chamo de religião o sistema representacional de crenças 

e dogmas consciente por meio do qual uma pessoa procura modelar sua 

vida e conduta, de maneira espiritual ou de modo antiespiritual (p.5). 

  

     A vivência da religião possibilita ao homem estabelecer o contato com o 

transcendente enquanto religiosidade.Diferentemente de espiritualidade é a 

vivência dessa ligação com o transcendente.  

     Religião por sua vez, na sua significação etimológica é  re-ligar-se a alguém, 

proporcionando assim uma ligação com Deus. Já a religiosidade implica 

fundamentalmente uma relação com alguém referenciado e reconhecido como 

maior que a si mesmo. Sendo assim, religiosidade é a maneira como se 

procura a ligação com o absoluto, com o ser que transcende o EU. Viver a 

conseqüência da ligação com Deus no dia a dia colocando em prática os seus 

ensinamentos, é sobretudo desenvolver a religiosidade. (GIOVANETTI, 2004: 

8) 

 

     Na concepção de James Farris (2004), a espiritualidade é definida como a 

procura ou a construção de significado, em contraste com as tradições Cristãs, 

que evidenciam a crença em Deus e tipos específicos de devoção, piedade e 

práticas religiosas como sendo espiritualidade.  

 

     Já Mondoni ressalta que, a partir do século XII, a espiritualidade mantém o 

sentido de sobrenatural, mas também passa a designar aquilo que não é 

                                                 
1 Segundo a perspectiva heideggeiana ontológico refere-se às condições sob as quais a vida nos é dada, é 
o aspecto fundante da condição humana. 
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material.Quando seu uso se associa ao discurso da vida devota e interior, 

equivale também a vida afetiva ou interior.  

     O autor fala de Espiritualidade utilizando o seguinte vocabulário: 

Espiritualidade – conjunto de princípios e práticas que caracterizam a vida de 

um grupo de pessoas referido ao divino, ao transcendente; à vida no Espírito – 

o que se faz com aquilo em que se acredita; as diferentes maneiras pelas quais 

se experimenta a transcendência – o modo pelo qual a vida é concebida e 

vivida.( p.14 – 19) 

Espiritualidade Cristã  - vida no Espírito Santo, ou a própria vida cristã; as 

diferentes maneiras de experimentar e fomentar a vida em Cristo; realidade 

vital que se edifica sobre o dom da graça; uma crescente comunhão com Deus, 

na qual a força do Espírito Santo conduz a uma progressiva espiritualização 

(compenetração do espírito de Cristo). 

 

 

2.2 -  Espiritualidade e Psicanálise -  Uma aproximação 
 
     Nos estudos recentes feitos sobre espiritualidade e sobre a  psicanálise 

percebe-se que ambas procuram um significado e um sentido para a existência 

do ser humano,   calcadas na busca da verdade última e incognocível. 

     Freud, quando funda a psicanálise, se contrapõe à religião na época, no 

sentido de propagar a psicanálise como uma modalidade sem pretensões de 

qualquer promessa de salvação, assinalando não a imortalidade do indivíduo 

mas sempre os seus limites. 

     Ao referir-se a esse estudo, Birman (1988) afirma: 

 

O que a Psicanálise pretende é colocar a figura do analisante diante da 

estrita lógica do seu desejo, o que implica em colocar aquele diante do 

compromisso com a verdade singular do seu desejo e o seu 

desdobramento ético que é a crítica das ilusões (p.128). 

 

     Nesse sentido, Freud se contrapunha à religião, especialmente à religião 

dominante na época, a Católica, pois os caminhos e propostas eram e são  

diferentes da proposta da psicanálise. Mas se contrapor à religião não significa 
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contrapor-se à espiritualidade, já que esta não está necessariamente ligada à 

religião, conforme definições apresentadas anteriormente neste capítulo. 

     Entre 1909 e 1938, Freud manteve  correspondência  com um Pastor 

Protestante,  Pfister, na qual mantinha um diálogo entre a Psicanálise e a fé 

Cristã. Nestas correspondências trocavam não somente farpas mas também 

experiências. O Pastor aprendia Psicanálise e aplicava sob a orientação de 

Freud, onde a Psicanálise cabia independentemente da crença na aplicação 

aos fiéis. 

 

Alegro-me diretamente pelo seu posicionamento público contra 

minha brochura; será um refrigério em meio ao coro desafinado 

de críticas, para o qual estou preparado. Nós sabemos que, por 

caminhos diferentes, lutamos pelas mesmas coisas para os 

pobres homenzinhos” (Freud, carta 81 –p.150).2

 

     Quanto aos estudos da  psicanálise, encontramos diversas vertentes. 

Teóricos que, partindo de Freud, acrescentaram muitas informações e algumas 

modificações em alguns de seus conceitos, entre eles, estão D. W.Winnicott, 

Melanie Klein,   W. R. Bion e outros3.  

     A proposta, a partir de agora, é a de se  pensar qual é o lugar e o momento 

em que a espiritualidade poderá entrar na vida psíquica do sujeito. Para tal 

tarefa,  faremos um breve percurso, primeiramente pela teoria do 

desenvolvimento proposta por D. W. Winnicott. 

 

 

2.3 -  A  teoria do desenvolvimento, segundo D. W. Winnicott  
 
     Em moral e educação,  Winnicott (1963),  fala da existência de uma área 

para estudo que pode ser denominada de capacidade da criança para ser 

educada moralmente, isso devido ao fato da criança experimentar um 

sentimento de culpa e por estabelecer um ideal. Algo semelhante seria a 

tentativa de verificar o que há por trás de uma idéia como crença em Deus ou a 

idéia de crença em. Para a criança que desenvolve uma crença em pode-se 

                                                 
2 Cartas entre Freud & Pfister 
3 Para efeito dessa pesquisa estaremos abordando as vertentes de M. Kein, Winnicott e Bion. 
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transmitir o deus da casa ou da sociedade que aconteça ser a sua. Mas a uma 

criança sem nenhuma crença em, Deus é na melhor das hipóteses um blefe do 

pedagogo, e na pior das hipóteses, quando falta em relação à figura dos pais 

confiança no processo de maturação da natureza humana. Quando esses 

mesmos pais têm medo do desconhecido, Deus é apenas  uma peça em 

evidência para essa criança. 

     Winnicott segue afirmando que: 

 

A boa alternativa tem que ver com o propiciar ao lactente e à criança 

aquelas condições que possibilitem a coisas como confiança e “crença 

em”, e idéias de certo e errado, se desenvolverem da elaboração dos 

processos internos da criança. Isto poderia ser chamado de evolução de 

um superego pessoal ( p.89). 

 

     Ainda segundo o autor, as religiões fizeram muito do pecado original, mas 

nenhuma trouxe a idéia  de bondade original, aquela que, por ser incluída na 

idéia de Deus, é ao mesmo tempo separada dos indivíduos que coletivamente 

criam e recriam este conceito de Deus:  
 

Dizer que o homem criou Deus à sua imagem é geralmente tratado 

como um divertido exemplo de perversidade, mas a verdade nesta 

afirmação pode ser tornada mais evidente ao reafraseá-la como segue: 

O homem continua a criar e recriar Deus como um local para colocar o 

que é bom nele mesmo, e que ele poderia estragar se o mantivesse nele 

próprio junto com todo ódio e destrutividade que também se acham nele 

(p.89).4

 

     Winnicott diz também não aceitar a idéia que é muitas vezes  expressa de 

que a abordagem mecanicista de Freud da psicologia,  ou a sua confiança na 

teoria da evolução do homem,  a partir dos animais,  se choca com a 

contribuição que a psicanálise pode fazer ao pensamento religioso: 

 

 

 

                                                 
4 D. W. Winnicott: O Ambiente e os Processos de Maturação.  
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Poderia mesmo acontecer que a religião podia aprender alguma coisa 

da psicanálise, algo que pouparia a prática religiosa de perder seu lugar 

nos processos da civilização e no processo de civilização. A teologia, ao 

negar ao indivíduo em desenvolvimento a criação do que quer que 

esteja ligado ao conceito de Deus, de bondade e de valores morais, 

esvazia o indivíduo de um importante aspecto da criatividade” (p. 89- 

90). 

 

     Assim, Winnicott postula, então, que a possibilidade da crença está ligada à 

capacidade de desenvolvimento da criatividade e  que o indivíduo deveria ter a 

possibilidade de criar Deus.  

     Em sua conferência sobre Evangelismo Familiar, Winnicott (1968), 

apresentou um estudo sobre o aprendizado infantil onde reafirma o que havia 

proposto anteriormente e acrescenta que a capacidade de crença da criança 

está ligada aos primeiros cuidados recebidos, dizendo que o bebê, ao nascer,  

traz consigo tendências herdadas que o impulsionam deliberadamente para o 

crescimento e à tendência à integração da personalidade. Só que para isso o 

bebê precisa contar com um ambiente facilitador proporcionado 

fundamentalmente por uma “mãe satisfatória”, ou seja, uma mãe que seja 

capaz de se adaptar às necessidades do bebê. 

     Uma “mãe satisfatória” passaria então por etapas até o nascimento do seu 

bebê: Ao final da gravidez e no início da vida do bebê estaria de tal forma 

identificada com o bebê que poderia adaptar-se às necessidades dele, e assim 

tais necessidades seriam satisfeitas. O bebê passaria a ser capaz de dar 

continuidade ao seu desenvolvimento, que é o início da saúde. A mãe estaria 

estabelecendo, a partir de então,  a base para a saúde mental do seu bebê e, 

mais do que a saúde, para a “plenitude e riqueza”, em detrimento de todos os 

conflitos acarretados pelo desenvolvimento e crescimento.  

     Winnicott nessa mesma conferência, relata a sua experiência com mães e 

da observação feita por ele sobre o modo com que essas mães pegam o bebê, 

sustentando a cabeça e o corpo. Salienta a importância dessa sustentação 

tendo em mente que a cabeça e o corpo constituem uma unidade, quando 

afirma que caso contrário a criança começa a chorar, nunca mais vai se 

esquecer disso. Complementando, aponta que nada é esquecido e que tanto a 

sustentação como uma unidade ou como uma divisão -  cabeça – corpo  vai 
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ficar registrada para sempre. Em caso de divisão, a criança vai sair pelo mundo 

sentindo falta de confiança em si mesma e nas coisas e, a partir daí constrói 

uma falta de confiança no ambiente, afirmando que a questão do manusear e 

segurar a criança traz à baila toda a questão da confiabilidade humana. 

     No tocante à situações de ausência, Winnicott  segue dizendo que a criança 

pode manter viva a idéia de um pai, uma mãe ou uma babá por muitos minutos 

mas, se a mãe ficar ausente durante duas horas, então a imagem da mãe que 

o bebê tem dentro de si esmaece e começa a morrer. Quando a mãe volta, ela 

é outra pessoa. Fala da dificuldade  que o bebê tem em manter viva uma 

imagem dentro de si – isso ocorre até mais ou menos os dois anos de idade, 

ocasião em que o bebê reage muito mal à separação. A partir dos dois anos, a 

criança já tem conhecimento suficiente dos pais e é capaz de interessar-se não 

apenas por um objeto ou situação mas por uma pessoa real. 

      

Diante disso, Winnicott faz um paralelo da situação do analista frente ao 

seu analisando,  enfatizando que o padrão de tratamento, a freqüência às 

sessões deve depender de como se mantém viva a imagem da figura parental, 

propondo que quando o profissional está realizando um trabalho confiável, não 

pode evitar de tornar-se uma figura parental  e afirma:  

 

...seus clientes dependem de vocês e começam a se apoiar em vocês. 

Atos de confiabilidade humana estabelecem uma comunicação muito 

antes que o discurso signifique algo – o modo como a mãe olha quando 

se dirige à criança, o tom e o som de sua voz, tudo isso é comunicado 

muito antes que se compreenda o discurso.  Somos pessoas que 

acreditam. Estamos nesta ampla sala e ninguém está preocupado com o 

fato de o teto vir abaixo. Acreditamos no arquiteto. Acreditamos porque 

alguém nos proporcionou um bom início. Recebemos uma comunicação 

silenciosa, por um certo período de tempo, de que éramos amados, no 

sentido de que podíamos confiar na provisão ambiental, e portanto 

continuamos com nosso crescimento e desenvolvimento (p.142).  

 

     Segundo Winnicott, uma  criança que não teve a experiência pré verbal  do 

segurar e do manuseio, o que significa confiabilidade humana, é uma criança 

carente. Também afirma que nada daquilo que somos capazes é nosso 
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mesmo, ou foi herdado, ou outra pessoa nos capacitou a chegar onde 

chegamos. O autor ainda sugere que a totalidade da expressão de amor  (pré – 

verbal), em termos de “segurar” e manusear tem uma significação vital para 

cada bebê em desenvolvimento e, diz que baseado no que foi experimentado 

por uma pessoa, poderia ser ensinado o conceito de  “braços eternos”, 

podendo utilizar a palavra “Deus” formando um vínculo com a doutrina ou com 

a Igreja Cristã, o que envolveria alguns passos. O que se ensina só pode ser 

implantado em possibilidades já existentes na criança, com fundações nas 

experiências precoces e na garantia de um ambiente social e escolar que dêem 

continuidade a um “segurar” confiável. 

     A partir dessas colocações de Winnicott podemos depreender que  para 

abraçar Deus,  ou o conceito de Deus a criança precisa ter tido uma 

sustentação antes, o amor;  a criança precisa ter a capacidade de crer. A 

experiência de um Deus dentro de si, só existe verdadeiramente se a criança 

tem essa capacidade dada anteriormente, caso contrário é só moral e 

educação. 

     Para explicitar e complementar essa linha de raciocínio adentraremos no 

seu conceito de espaço potencial, que é o  termo utilizado por Winnicott para 

fazer referência a uma área intermediária do experienciar,  que jaz entre a 

fantasia e a realidade (OGDEN,1975:79). 

 

Espaço potencial (...) é a área hipotética que existe (mas não pode 

existir) entre o bebê e o objeto (mãe ou parte da mãe) durante a fase do 

repúdio do objeto como não – eu, isto é, ao final do estar fundido com o 

objeto (Winnicott, 1971b, pág.107). 

O brincar, a criatividade, os fenômenos transicionais, a psicoterapia e a 

experiência “cultural” (“O acento recai sobre a experiência”, 1971a, pág. 

99), têm um lugar onde acontecem. Esse lugar, o espaço potencial , não 

está dentro em nenhum sentido da palavra (...) Tampouco fica fora, isto 

é, não faz parte do mundo repudiado, do não –eu, daquilo que o 

indivíduo decidiu reconhecer (sem qualquer dificuldade e sequer 

sofrimento) como verdadeiramente externo, que está fora do controle 

mágico (1971c, pág.41). O espaço potencial é uma área intermediária do 

experienciar que jaz entre (a) o mundo interno, a “ realidade psíquica 

interna” (1971b, pág. 106) e (b) a “realidade factual e externa” (1971c, 
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pág. 41). Localiza-se “entre o objeto subjetivo e o objeto objetivamente 

percebido, entre extensões-do-eu e o não-eu”.(1967a, pág.100) 

A característica essencial (desta área do experienciar em geral e do 

objeto transicional em particular) é (...)o paradoxo, e a aceitação do 

paradoxo: o bebê cria o objeto, mas o objeto estava lá, esperando para 

ser criado (...) Pelas regras do jogo, sabemos todos que nunca 

desafiaremos o bebê a obter uma resposta para a pergunta: você criou 

isso ou você o encontrou? (1968, pág. 89) 

Esta área é um produto das experiências individuais da pessoa (bebê, 

criança, adolescente, adulto) no meio ambiente que se lhe impõe. 

(1971b, pág.107). 

O espaço individual junta e separa o bebê (criança ou adulto) e a mãe 

(objeto). Este é o paradoxo que aceito e não tento resolver. A separação 

do mundo dos objetos e do self por parte do bebê só é alcançada 

através da ausência de um espaço entre (o bebê e a mãe), com o 

espaço potencial sendo preenchido da maneira que estou descrevendo 

(isto é, com ilusões, com o brincar e os símbolo (1971b, pág.108).5

 

     Espaço potencial para Ogden (1975),  é onde o brincar se desenrola, é uma 

área onde a ilusão da onipotência continua a ser servida; é a área de toda 

experiência satisfatória mediante a qual o indivíduo pode alcançar intensas 

sensações,  que pertencem ao início de sua vida e, portanto, a consciência de 

estar vivo. Essa experiência é pertencente à vida cotidiana. Nesse sentido,   

Winnicott exemplifica como o ouvir uma música, olhar um quadro, vestir-se 

para uma ocasião especial. Portanto, qualquer atividade pode vir a pertencer a 

esta área,  desde que seja enriquecida pela criatividade do indivíduo, seu 

sentimento de estar literalmente presente.  

     Já no desenvolvimento da Teoria da Ilusão – Desilusão, Winnicott propõe 

que a tarefa da aceitação da realidade nunca é concluída; que o ser humano 

nunca está livre da tensão de relacionar a realidade interna e externa, e que o 

alívio dessa tensão é trazido por uma área intermediária de experiência que 

não é contestada: artes, religião, etc. Essa área intermediária é a continuidade 

direta da área do brincar da criança pequena que se perde no brincar 

(WINNICOTT, 1975: 29). 

                                                 
5Ogden, Thomas H, citação direta de  D. Winnicott:  Sobre o Espaço Potencial. 
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 Nesse modelo de desenvolvimento, Winnicott afirma que: 

 

A partir desta experiência de onipotência inicial o bebê é capaz de 

começar a experimentar a frustração, e até mesmo de chegar, um dia, 

ao outro extremo da onipotência, isto é, de perceber que não passa de 

uma partícula do universo, um universo que ali já estava antes mesmo 

da concepção do bebê, e que foi concebido por um pai e uma mãe que 

gostavam um do outro. Não é a partir da sensação de ser Deus que os 

seres humanos chegam à humildade característica da individualidade 

humana? (p.90). 

 

     Para Davis e Wallbridge (1981), a ilusão da onipotência é transformada em 

uma alucinação na criança ou no adulto, de modo que a insanidade é 

reconhecida onde a experiência do bebê é preservada na consciência. O vital 

no caminho do indivíduo em direção à independência não é uma continuação 

da experiência de onipotência, mas ao invés disto, uma continuação da 

capacidade criativa.  O importante da criatividade é que ela envolve o indivíduo 

numa ação espontânea. Isto seria  tão verdadeiro com relação à vivência da 

criança brincando como também do indivíduo.  Winnicott chamou o brincar de 

experiência e uma experiência satisfatória de brincar. Os dois implicam numa 

apercepção criativa que, junto ao  desenvolvimento cognitivo, permitem ao 

indivíduo alcançar a independência para engajar-se numa troca significativa 

com o mundo, um processo a duas mãos no qual o auto-enriquecimento 

alterna com a descoberta do significado no mundo das coisas vistas e da 

própria subjetividade. 

     Portanto,   o lugar onde ocorre a comunicação significativa é o espaço 

potencial. Assim, é o lugar em comum de relações afetivas onde a tensão 

instintual não é um aspecto primordial, mas sim o lugar onde  relações 

tornadas possíveis  pela experiência da relação egóica na infância cresceram. 

Aqui, a comunicação ocorre por meio da mutualidade na experiência ou a 

superposição de espaços potenciais, e as relações interpessoais podem atingir 

uma riqueza e uma facilidade que trazem consigo uma estabilidade flexível à 

qual dá-se o nome de saúde. 

     A esse respeito, Davis e Wallbridge (1981) afirmam que: 
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Em uma escala mais ampla, a superposição da experiência pessoal é o 

que dá às instituições sociais e aos costumes o seu caráter, estabilidade 

e flexibilidade. O valor do espaço potencial de cada indivíduo, para a 

sociedade, reside na contribuição que pode ser feita em termos de 

criatividade pessoal. Isto, naturalmente, inclui as criações de indivíduos 

que se destacam nas artes e nas ciências que de forma tão óbvia 

enriqueceram a nossa cultura, mas, de modo igualmente significativo 

inclui o dar de si (eu), em área menos espetaculares do viver e do 

produzir (p.80). 

 

     Em suma, o potencial da área de ilusão reside na possibilidade de uma 

troca muito variável,  no qual o indivíduo pode retirar algo do conjunto comum à 

toda humanidade e contribuir para uma cultura que garante a continuidade da 

raça humana que transcende a existência pessoal. A concretização deste 

potencial depende de um ambiente –suporte na etapa da dependência absoluta 

(DAVIS, WALLBRIDGE, 1981: 77). 

     Grolnick (1990),  traz a idéia de que o conceito elucidativo de Winnicott 

sobre espaço potencial constitui um legado de suas versões mais primitivas na 

primeira infância, que poderiam ser melhor denominadas de espaço 

intermediário. Diz que o  espaço intermediário é pré-simbólico e o espaço 

potencial é simbólico. Trazendo a idéia de que o mundo precisa ter algum 

significado, tem que ser  simbólico, antes de que possam ser analisados os 

conflitos simbolizados. Segundo o autor, as  fantasias e suas formas de 

narrativas existem no espaço potencial  ( p.100 -101). 

      

Sobre essa questão Safra (1995), corrobora a idéia ao afirmar: 

 

Winnicott re-situa o sujeito humano, enfatizando que o ser se constitui 

quando cria. Dessa forma, mostra que, o homem caracteriza-se pela 

capacidade de criar símbolos, em que a sua própria vida é a sua obra, 

ao mesmo tempo em que é o ícone do seu ser (p.157).  

 

     Retomando o pensamento Winnicottiano, a  espiritualidade estaria 

localizada no espaço potencial, área da ilusão, das fantasias, do simbólico, da 
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criatividade, lugar existente somente nos indivíduos,  onde as experiências 

iniciais foram  boas o suficiente para que esse espaço pudesse existir e  onde a 

tristeza e a esperança em contrição sejam o sinal do final das ilusões mas não 

da esperança e dos sonhos.  

     Dessa forma, podemos pensar que a existência da espiritualidade está 

condicionada à existência do espaço potencial, o que implica que um indivíduo 

com espiritualidade seja um indivíduo que tem bons recursos internos e, 

conseqüentemente,  um bom desenvolvimento psíquico. 

 

 

2.4 -  Teoria do desenvolvimento, segundo M. Klein 
 
     Na teoria do desenvolvimento, M. Klein (1930), fala da importância da 

formação do símbolo no desenvolvimento do ego,  trazendo a necessidade do 

símbolo como distanciamento da mãe concreta, onde  os objetos do mundo 

externo são dotados de significado simbólico. 

     A autora diz ainda que uma quantidade suficiente de ansiedade é 

necessária para uma boa formação de símbolos e fantasias; para que a 

ansiedade possa ser satisfatoriamente elaborada, para que esta fase 

fundamental tenha um desenlace favorável e para que o ego possa 

desenvolver-se com êxito, é essencial que o ego tenha adequada capacidade 

para tolerar a ansiedade (p.295). 

     A possibilidade de vivenciar a perda e o desejo de re- criar o objeto dentro 

de si mesmo dá ao indivíduo a liberdade inconsciente no uso de símbolos. O 

símbolo, em disponibilidade para a sublimação e impulsionando o 

desenvolvimento do ego é sentido representar o objeto; onde  suas próprias 

características são reconhecidas, respeitadas e utilizadas. O símbolo surge 

quando os sentimentos depressivos predominam sobre os paranóides-

esquizóides, quando a separação do objeto, a ambivalência, a culpa e a perda 

podem ser toleradas e vivenciadas. O símbolo é usado não para negar a perda 

mas para sobrepuja-la (SEGAL, 1983:90). 

     No entanto, Segal afirma: 
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A palavra “símbolo” vem do termo grego para combinar, acasalar, 

integrar. O processo de formação de símbolos é, penso eu, um processo 

contínuo de juntar e integrar o interno com o externo, o sujeito com o 

objeto e as experiências anteriores com as posteriores  (p.91). 

 

     Já para  Colognese (2003),  M. Klein formula a teoria das posições para 

trazer o seu modelo de desenvolvimento. Ao formular a posição 

esquizoparanóide  parte das necessidades primitivas e suas vicissitudes e 

ressalta a importância dos mecanismos de introjeção e projeção. Com suas 

observações entende que o bebê,  nos três primeiros meses de vida,  tem 

experiências boas e ruins e organiza-as, do seguinte modo:  as boas serão 

sentidas como gratificantes e as ruins como frustrantes; e tudo isso será 

atribuído à mãe durante as mamadas. 

     Como não tem uma discriminação clara entre essas experiências boas e 

más, o bebê sente-se confuso e imerso por experiências dolorosas e pelas 

frustrações e por projetá-las no mundo e na mãe. Os objetos que recebem 

essas projeções são sentidos como persecutórios.  

     A angústia predominante dessa fase é a angústia de aniquilamento e as 

formas de  defesas desse momento seriam a idealização e a projeção. As 

emoções básicas dessa posição são a voracidade pela necessidade intensa de 

incorporação da vida e do alimento e  inveja pela necessidade de 

reasseguramento da posse da fonte nutridora e da mente pensante do outro. 

     As relações objetais,  nesse primeiro momento,  são parciais, acontecem 

apenas com o objeto ideal, sentido como fundido, unificado e indestrutível, laço 

que resultará no seu oposto, ou seja, que será feito com o objeto persecutório, 

sentido como fragmentado e  estraçalhado. 

     Colognese segue  dizendo que nesse primeiro momento, a ansiedade é 

paranóide, é vivido o terror em relação à morte iminente do ego, denominada 

por M. Klein como angústia de aniquilamento e da absoluta má vontade de 

viver. 

      Nesse sentido, predominam as defesas: cisão, identificação projetiva e 

introjetiva, idealização, negação, onipotência, fragmentação. A função dessas 

defesas é manter a dissociação e salvar o ego do aniquilamento. 

     Em seguida, Klein apresenta a posição depressiva, a qual  surge no 

segundo trimestre de vida. O primordial desta posição é que, neste momento, 
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os impulsos hostis e amorosos se dirigem ao mesmo objeto, representado pela 

mãe (Deus), mais especificamente, pelo seio materno, e a criança é tomada 

por uma tristeza ressentida e intensa, ligada aos sentimentos dolorosos 

mediante à ameaça da morte dos objetos amados. Nesta posição, as emoções 

básicas do bebê são a depressão e a mania.  

      Quando está deprimido,  o bebê sente-se ambivalente, pois além do 

amargor derivado dos estados de uma vida moribunda, a culpa o atormenta e o 

massacra. Quando maníaco, uma tríade de sentimentos de apresenta: o 

controle, o triunfo e o desprezo, modos psicóticos de lidar com as dores 

derivadas da experiência de perda, total ou parcial, do objeto amado. A relação 

com o objeto é total, o objeto é considerado bom e mau e poderá se manter 

tendendo à integração, se puder suportar a culpa, advindas dos ataques feitos 

ao objeto odiado, mesmo objeto agora reconhecido como o mesmo que o 

amado, o que resultará em melancolia. 

     A ansiedade da posição depressiva, conforme descreve Klein, é a perda do 

objeto, porque existe uma preocupação com ele, que continua sendo sua fonte 

de nutrição e agora é percebido como um único objeto;  contrário à posição 

anterior onde os objetos eram sentidos como sendo mutuamente excludentes, 

concorrentes.  

     As  defesas predominantes são: reparação e mania. As defesas maníacas 

são as mesmas da posição esquizoparanóide: cisão, identificação projetiva e 

introjetiva, negação, onipotência, fragmentação; mas nesse momento as 

defesas maníacas têm outra finalidade, que é a manutenção e restauração do 

objeto. A intenção agora é sempre a restauração do objeto amado, na tentativa 

de evitar a sua perda, a sua morte, tanto na reparação quanto no uso das 

defesa maníacas ( p.101). 

     Colognese fala ainda de uma posição pós depressiva, partindo do 

pressuposto  de que exista um período na vida em que podemos considerar 

como normal. Propondo um estado de mente que tem o predomínio de um 

equilíbrio e a ausência de conflitos e sintomas. Sem a pretensão de estarmos 

livres dos recalques nem das cisões, tampouco um estado pleno de sanidade. 

Refere-se a um estado de mente que chama de “sadio” ou estado de sanidade 

(p.105).  

     O autor, acredita que no período em que surge a  posição depressiva, no 

segundo trimestre de vida dos bebês, fundamentalmente com a convergência 
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dos impulsos amorosos e hostis dirigidos para o mesmo objeto, a criança é 

acometida por sentimentos de depressão, permanecendo num estado 

depressivo até ser mais bem elaborado e compreendido. O que, segundo ele, 

justifica serem a depressão e a mania as emoções básicas. Salienta que, 

quando o bebê passa para a posição depressiva, traz ainda um certo modo de 

funcionamento esquizoparanóide. Quando deprimido, o bebê tem sentimentos 

ambivalentes, pois a culpa o atormenta; em mania, uma tríade de sentimentos 

se apresenta: o controle , o triunfo e o desprezo. 

     A relação com o objeto é total;  o objeto nesse momento,  é considerado 

bom ou mau e poderá tender à integração ou à cisão. Isso porque a criança 

ainda não tem clara a possibilidade da permanência e convivência do bom e do 

mau objeto, e, por esse motivo, oscila entre a depressão e a mania. Então,  

existe aí a necessidade de se fazer uma distinção entre objeto total e objeto 

integrado, que M. Klein utiliza como sendo sinônimos. Propõe-se que se utilize 

o termo totalizado  ou objeto total para exprimir e descrever o movimento 

psíquico que dê conotação de algo mais próximo de compacto, unido, porém 

ainda não articulado. Para estados de mudança psíquica, onde ocorram 

articulações, utiliza-se o termo integrado. Portanto, o bom objeto, integrado, é 

percebido como vivo e com vida; já o mau objeto é percebido como morto. 

     A ansiedade desta posição é a perda do objeto, existindo  uma preocupação 

com ele. Mas, as ansiedades depressivas, típicas desta posição têm a ver com 

a impotência e o desamparo, sentidos através da experiência e da sensação de 

falta de recursos para conseguir reparar o objeto danificado  e não pelo medo 

da perda  o que  sugere um risco de perder. A observação feita na clínica é da 

expressão de um sentimento que se aproxima mais do terror do que do risco. 

Quando o objeto é percebido como morto existe a tendência do sentimento de 

fracasso, sem chances de recuperação, o que leva ao sentimento de 

insuficiência, falta de recursos, impotência. Mas se o bebê teve condições de 

fazer boas introjeções e manteve internalizados bons objetos, pois as cisões 

não foram muito intensas  e as identificações projetivas moderadas, existirá a 

condição para a  sustentação da crença de um  bom objeto e o bebê sentirá 

que pode reparar os danos causados no objeto, ocorrendo menos ansiedade, 

tendendo ao êxito, que é condição para passar à posição posterior. 
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     As defesas, predominantes na posição depressiva são: mania,  reparação, e 

acrescentando, o recalque.6  

     É característica de uma posição encontrarmos ansiedades, defesas, 

relações objetais e impulsos típicos. É o que se propõe também na posição pós 

– depressiva.  

     As emoções predominantes na posição pós depressiva são: luto, suficiência 

e  a força para o trabalho produtivo e o prazer. Luto pois existem sempre 

perdas na vida que precisam ser elaboradas, pois se não o forem, acontecerá a  

estagnação ou o retrocesso ao modo de funcionamento da posição anterior. 

Suficiência porque se sente em condições de fazer reparações diante dos 

equívocos que vier a fazer na vida. Força para o trabalho produtivo, pois se 

consegue reparar os equívocos, fazer elaboração dos lutos, terá o sentimento 

último para uma vida onde as diferenças pessoais serão respeitadas, que é a 

gratidão. Uma vez atingido esse estágio, poderá trabalhar em grupos e ser 

cooperativo; ser autoridade e não autoritário na maneira de liderar.  

     Dando continuidade ao raciocínio típico acerca das características típicas da 

posição pós-depressiva, o autor considera que, as defesas predominantemente 

mais usadas são: o mecanismo da repressão (ou supressão – e não recalque) 

e a negação, conforme descrição de Laplanche e Pontalis (1985), os quais 

passamos a apresentá-las a seguir: 

     Supressão: operação psíquica tendente a fazer desaparecer da 

consciência um conteúdo desagradável ou importuno: idéia, afeto, etc.  

     Negação: Processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um de seus 

desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcados, continua a defender-

se dele, negando que lhe pertença. 

     O autor considera que a ansiedade típica da posição depressiva é a do luto, 

como sendo o medo da perda do objeto amado, medo da perda da esperança. 

Unido ao medo da perda do objeto amado, acrescenta o cuidar dos bons 

objetos e das boas relações objetais, que é o mais importante, pois considera 

que se deve ter o cuidado de observar a atenção e a qualidade dispensadas a 

este objeto:  

 

 

 

                                                 
6 O recalque está sendo incluído por ser considerado o mecanismo de defesa das neuroses. 
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Ao medo da perda da esperança, incluo a necessidade de se manter os 

objetivos traçados por e para nós; portanto é necessário aceitar as 

diversas perdas que se tem durante a vida. E para que isso aconteça é 

necessário, muitas vezes, lançarmos mão dos mecanismos primitivos, 

seja cisão, recalque, etc. Prefiro pensar que, nesse momento de uma 

posição pós – depressiva, o uso de mecanismos mais primitivos como a 

cisão, por exemplo, seja capaz de nos ajudar a fazer as separações 

necessárias para que os pensamentos possam continuar fluindo. Sem a 

interferência predominantemente de objetos maus, creio que os 

pensamentos possam se distinguidos e classificados para que o 

pensador seja preservado. Assim consegue-se manter um estado de 

mente que considero integrado e um posicionamento perante à 

sociedade, que considero íntegro (p.109).7

 

     Na posição pós depressiva,  as relações de objeto e para com o objeto são 

de cuidado e respeito às diferenças que existem entre eles. 

     Assim, teremos: Na posição esquizoparanóide: Terror; cisão; 

persecutoriedade; idealização onde, a ansiedade é a persecutória. Na posição 
depressiva: Depressão; mania; recalque; reparação, desamparo, onde a 

ansiedade é depressiva (impotência). Na posição pós depressiva: 
Repressão; luto; esperança; gratidão, medo da perda, a perda de objetos e o 

luto, onde, a ansiedade é a do luto - perda do amor (COLOGNESE: 2003). 

     Rezende (1999), nos traz uma importante contribuição que vem a 

complementar as explicações dadas anteriormente quando nos fala que ser 

capaz de amar o objeto total é também um sinal da integração do ego, ou seja, 

ser capaz de lidar com o seio – mau no objeto demonstra que não se está 

cindido em si próprio, entre o amor e o ódio. Ou seja,  o ego está integrado 

quando se é capaz de amar uma mãe que também frustra, que também diz 

não – isso também equivale a poder ser capaz de odiar a mãe que frustra sem 

perder a capacidade de oscilar e a voltar à posição de amá-la, o que equivale à 

ser capaz de suportar  o “ser- e-não-ser”, e diz: 

 

 

  

                                                 
7 Colognese: A trama do equilíbrio psíquico.  
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Será que somos capazes de viver convivendo com a morte? Será que 

somos capazes de amar convivendo com a frustração? Será que somos 

capazes de estar presentes sabendo que a ausência também é 

possível? Trata-se sempre de ser-e-não-ser ( p.19). 

 

     Rezende ainda propõe que suportar o ser-e-não-ser é estar na posição 

depressiva e a elaboração da posição depressiva é feita pela valorização do 

“não” indo em direção ao reconhecimento de que o espaço da negatividade, da 

frustração é mais rico que o da positividade. 

     Encontramos em Tomazelli (2003),  uma sustentação quando na sua leitura 

sobre o conhecimento  nos fala acerca do valor da tristeza dizendo que: 

 

.....acompanhados,  em nosso íntimo, daquela qualidade depressiva que 

nos é característica e particular, a excitação e a euforia que a existência 

do mundo das aparências nos oferece diminui em intensidade, pois ao 

estarmos entristecidos, suportamos a percepção do sofrimento envolvido 

nesse gesto que é o gesto imenso de conhecer o que é o mundo e a 

civilização (p.15). 

 

     Assim, entende-se que a tristeza de entrar em contato com o não e suportá-

lo  nos leva ao conhecimento de nós mesmos e conseqüentemente à vida! 

(grifo meu) 

 

     Baseados na teoria Kleiniana do desenvolvimento, podemos então pensar 

na espiritualidade como a possibilidade de  crer naquilo que não se vê, o que 

exige do ser humano uma boa capacidade de simbolização, resultantes da 

possibilidade do reconhecimento do não e do sim como partes integrantes da 

vida e também  da confiança básica e da gratidão advindos de uma posição 

pós – depressiva, ou seja, enquanto analistas, podemos pensar a 

espiritualidade como resultante de um bom desfecho do desenvolvimento 

psíquico do indivíduo. 
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2.5 -  A Clínica de Bion – Um recorte 
 

     Ao falar em realidade última incognoscível, a “coisa –em-si”, Bion  fala de 

algo inexplicável existente em todo ser humano que nunca é sabido; propõe o 

ato de fé na existência de uma realidade última – o desconhecido, o 

desconhecível,  infinito. O  analista deve abster-se de memória e desejo para 

poder entrar em contato com o desconhecido, com o incognoscível (p.97). 

     Ainda segundo Bion, existem graus em que memória e desejo impedem  a 

relação do paciente com um objeto importante e ausente,  em determinada 

época da vida – o seio ou o pênis,  a ponto de trazer sentimentos equivalentes  

àquilo que, num adulto, seria o temor religioso; o que pode ser representado 

através do termo desejo. 

     No sentido memória, o grande ganho seria a revelação do grau em que o 

relacionamento do paciente com Deus foi perturbado por modelos 

sensorialmente desejados, os quais impediram uma experiência inefável em 

virtude do caráter concreto, e da inadequação, portanto, para representar a 

realização. Em termos religiosos, essa experiência pareceria ser representada 

por afirmações de que a humanidade ou o indivíduo se deixaram iludir por 

imagens entalhadas, ídolos, estatuária religiosa, ou, em psicanálise, pelo 

analista idealizado. É com base no reconhecimento do desejo que se devem 

dar as interpretações e não a partir do reconhecimento do sentido memória. 

     A necessidade de se fazer essa apreciação e interpretação tem amplas 

conseqüências: estenderia a teoria psicanalítica de forma a abranger as 

opiniões de místicos. O psicanalista aceita a realidade de reverência e 

assombro, a possibilidade de haver um distúrbio no indivíduo que torne 

impossível a reconciliação com a realidade última. O postulado central é de que 

a reconciliação com a realidade última – ou “O” é fundamental para um 

crescimento psíquico harmônico. A partir  daí,  a interpretação deve envolver a 

elucidação de uma evidência que diz respeito à comunhão, e não, o 

esclarecimento, apenas, do indício do persistente funcionamento de uma 

relação imatura com um pai.. A perturbação na capacidade de comungar 

associa-se a atitudes megalomaníacas. 

     O psicanalista deverá confrontar a atitude revelada na experiência analítica 

com a atitude face ao pai, ao seu psicanalista, ou ao Deus que estiver 

propenso a reverenciar. Resumindo, o indivíduo tem, e mantém, o que as 
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pessoas religiosas chamam de crença em Deus, não importa o quanto a negue 

ou pretenda ele ter-se emancipado. A relação final é permanente, embora sua 

formulação esteja sujeita a constante reformulação. Deixar de reconhecer esse 

vértice torna impossível ter-se perspectiva equilibrada do indivíduo ou do 

grupo, e constitui a base da suposição de que existe uma reação terapêutica 

negativa (p. 164-165). 

     Para Bion, o  místico religioso proclama o acesso à deidade, com o qual 

aspira estar em acordo absoluto e a  abordagem religiosa postula uma 

emanação e uma encarnação da deidade, portanto  a  doutrina da encarnação 

produz  um modelo compensador para o trabalho do analista: O psicanalista  

observa o comportamento de alguém que está comumente, embora não 

sempre, conversando deitado num divã. O analista toma a cena como um todo, 

ou considera qualquer parte dela. Todo ou em parte são aspectos de uma 

realidade última que evoluiu até interceptar a personalidade do observador.     

Encontramos em Silva (1988) uma sustentação, conforme: 

 

A “Realidade Última” Deus, aparece como a verdade inalcansável de 

cada instante: o “O”. Entrar em contato direto com a Divindade deixa de 

ser um êxtase reservado aos místicos: passa a ser uma tarefa para 

psicanalistas. Uma base para isso reside na recomendação de Freud 

quanto à adoção de uma “atenção flutuante”, em que, ao contrário da 

atenção focalizada, dirigida a algum objetivo determinado, a atividade 

mental é deixada a seu próprio rumo, mantendo-se receptiva à 

emergência de um possível fato selecionado. O contato direto com “O” 

também supõe um “estado negativo de mente” em que a atividade 

positiva de investigação se substitui por uma atividade receptiva de estar 

de acordo e comunhão quando se deixa de querer  “saber sobre” e se 

fica “sendo” “O” . Neste terreno, a descrição vem melhor realizada por 

aqueles que proclamam sua possibilidade: os místicos. De modo que a 

terminologia e o delineamento desse campo de observação, mesmo 

sendo trazido por Bion para a psicanálise, encontra-se fartamente 

colorida pela nomenclatura e características da experiência mística 

(p.73). 8

 
                                                 
8Bion apud Lino Silva in: Pensando o Pensar com W. R. Bion. 
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     Nesse sentido, a teoria da Forma de Platão e o dogma cristão da 

Encarnação implicam na essência absoluta postulada como qualidade 

universal de fenômenos como pânico, ansiedade, medo e amor. Resumindo, 

“O” é utilizado para representar a característica principal de toda situação que o 

psicanalista tem que encontrar. O analista tem que identificar-se com a 

evolução de “O” de modo que possa formulá-la numa interpretação (BION,  

1970: 46). 

 

     Adentrando  mais à compreensão desse manejo clínico, Rezende (1999),  

nos sugere em sua leitura Bioniana, que  o analista tem que ser “penetrado” 

pelas projeções do paciente. E ainda nos fala que Bion propõe três modelos 

como etapas a serem percorridas e ultrapassadas numa análise: o modelo 

filosófico-científico, o modelo estético-artístico e o modelo místico-religioso. O 

primeiro modelo se deve ao fato de Bion ter iniciado com uma preocupação 

científica. 

     O modelo mais diretamente ligado às realidades psíquicas segundo 

Rezende,  é o estético- artístico, pois o estético, para Bion, está relacionado à 

sensibilidade em todos os níveis, inclusive o artístico. 

     Rezende segue dizendo que, levando em conta que a sensibilidade do 

analista diz respeito também à sensibilidade do espírito, Bion introduziu um 

terceiro modelo: místico-religioso, esse modelo caracteriza-se não pelo 

conhecimento mas pelo ser “Being”9, e nessa experiência de ser o analista 

encontra sustentação para entrar em contato com a realidade última na mente 

do paciente. O  realismo com que o místico fala de sua experiência com o 

objeto de sua fé é exatamente o ponto de comparação que Bion se utiliza: o 

místico acredita que entra em contato direto com o objeto de sua fé: 

 

Passar para “O” é o  grande desafio e a grande chance do “analista que 

é”. Não se trata de conhecer apenas, nem de sentir, mas de ser..... 

Segundo os  místicos, existe experiência de ser, quando Deus está 

“presente”. E esta “presença” é objeto de fé....Não há experiência senão 

na “presença”. Esta,  a linguagem do místico. E Bion nos diz que ela é a 

que mais adequadamente nos permite falar da experiência propriamente 

psicanalítica: há  experiência analítica,  quando a presença da realidade 
                                                 
9 Expressão que Rezende traduz por: estar-sendo-si-mesmo. 
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última é o fato primordial sobre o qual  tudo o  mais se apóia. Por isso 

mesmo, o fato primordial do analista é também um ato de fé  (p.83).  

 

     O analista que não fez análise não tem contato com a sua própria mente, 

nem tem a possibilidade de entrar em contato com a realidade última na mente 

do paciente. Fazer a experiência da presença de “O” é ser analista. 

 

     Retornando Rezende: 

 

...Ao dizer que crê na realidade última da mente, Bion está enfatizando o 

realismo da fé, e, portanto, da intuição da mente como fato primordial. 

Não creio nas palavras, não creio no discurso, mas na realidade. O mais 

importante não são as palavras, mas aquilo a que me referem. Por isso, 

podemos dizer que, “se o religioso fala, o místico fica em silêncio”. Este 

último não está tão interessado nas palavras quanto no ser, em sua 

realidade última. Bion se serve da linguagem religiosa para dizer melhor 

essas coisas: ele não crê no discurso psicanalítico, nem mesmo nos 

textos que escreveu. Usando aqui o contexto judaico, a Torá não é tão 

importante como conjunto de palavras, mas como sinal da Aliança entre 

Deus e os homens. Não é o texto da Aliança que é importante, mas a 

própria Aliança. O problema dos fariseus era este: eles punham a “letra” 

na cabeça, mas esqueciam-se da Aliança. A crítica feita pelos profetas 

era esta: “a letra mata, o espírito vivifica”. Eles conclamavam ao realismo 

da aliança. Aí está uma primeira contribuição do vocabulário místico-

religioso para “dizer essas coisas”. Mestre Eckhart dizia: “creio Deus”; 

Bion diz: “creio a realidade última da mente como um fato primordial” ( 

p.129). 

 

     Desta maneira podemos entender a forma como o vocabulário místico –

religioso nos auxilia a falar de fé.  

 

      Rezende segue afirmando que há uma segunda contribuição do 

vocabulário místico-religioso que refere-se à crer confiando na pessoa que fala 

e afirma que  Bion fala isso quando se utiliza da expressão “de acordo com “O” 

e diz que a questão da verdade está implícita aí: o consenso simbólico é 
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possível entre pessoas confiáveis. O autor diz que Bion insiste no “acordo” isto 

é, no consenso com “O”, a respeito de “O”; e  que este é o fato primordial para  

tornar possível a construção da psicanálise. “O” é incognoscível e,  por isso 

mesmo,  objeto de fé, e fundamento de tudo o que será dito depois.   

     No seu entendimento da teoria Bioniana, Rezende vai dizer ainda que 

através da experiência de “ser” com Deus é que vai acontecer a confiança. 

Dessa forma igualmente, a experiência “de acordo com “O” não é mais 

conhecimento no sentido intelectual, mas experiência de ser, embora 

misteriosa: 

 

O mistério é o segredo de um ser humano para outro ser humano. E a 

comunhão, ou, se quiserem, a cópula simbólica, é a comunicação do 

mistério de um a outro. No entanto, mesmo comunicado, o mistério 

continua misterioso. Dessa forma, literalmente, passamos do domínio do 

conhecer para o ser (p.130).  

 

      O encontro do analista com o analisando não passa pelo plano do 

conhecimento intelectual mas sim pelo plano de um encontro profundamente 

afetivo, de um ser com outro ser, sentido até as entranhas dos analista! (grifo 

meu). 

     Rezende também nos fala que,  de acordo com Bion,   a capacidade 

negativa   é a verdadeira experiência mística transposta para o âmbito da 

psicanálise e que o negativo nos faz pensar, simbolizar, crescer e criar  e,  tudo 

isso, a partir da frustração, a partir  do não, onde começa-se  a pensar nas 

situações e nas relações. Simbolizar seria poder perceber que há outros 

sentidos e outros significados. Na medida em que se simboliza para a 

descoberta de muitos outros sentidos, a mente se expande. 

     Corrobora com essa afirmação, Tomazelli (2003), quando afirma: 

  

Rumando em direção à tristeza, a cognição vai dando lugar a uma 

subjetividade destituída da sobrecarga das falsificações narcisistas que, 

porém obrigatoriamente, usam a mente como um dispositivo produtor de 

uma realidade virtualmente estável...(p.14). 
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     Somente providos da  capacidade de “rumar” em direção à tristeza e 

suportá-la é que se está em condições de um “estado negativo de mente” onde 

é possível que a análise aconteça. 

 

     Retomando Rezende: 

 

Mas o melhor exemplo, dado por Bion a partir do modelo místico, é o de 

São João da Cruz falando sobre “ as noites escuras”. Por elas “transita-

se”  na fé que, sem querer, é no entanto guiada pela caridade. É o amor 

que garante a presença do objeto (“de acordo com “O”), que nos atrai 

em sua direção (“em direção a “O”). A atitude “sem memória, sem 

desejo, sem compreensão”  é o correspondente dinâmico de uma fé 

cega, mas verdadeira  (p.172). 

 

     O autor complementa dizendo que na  teologia da graça e da presença de 

Deus do Mestre Eckhart, no tocante ao despojamento indispensável para se ter 

a experiência da presença,  é onde Bion inspira-se para a construção do seu 

modelo místico para a psicanálise. A experiência que os místicos propõem é o 

vazio e a cegueira como condição para um outro tipo de experiência e nos fala 

que  Bion retoma essa questão e encontra na linguagem mística, tanto oriental 

como ocidental, uma contribuição para fazer-nos aprender com a experiência 

da realidade última da mente. 

      

Ainda segundo Rezende, há também um outro aspecto a ser enfatizado 

a partir do modelo místico: a relação entre graça e amor. Onde a graça e a 

presença de Deus são inseparáveis. Por outro lado, nos diz que o amor é o 

primeiro fruto dessa presença, e a  gratidão, em termos psicanalíticos, é a 

forma amorosa da presença, de uma presença não esquecida e, portanto 

verdadeira na recordação. De acordo com “O”, em direção a “O”, é a forma 

amorosa do ser: 

 

Neste sentido é que os místicos falam de uma experiência amorosa que 

reúne fé e caridade, fé e amor. Assim sendo, podemos ter uma 

experiência (intuição) que pode ser cega sem perda da presença. Para 

condensar essas idéias, eles falam de uma fé-amorosa. Não é uma fé 
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cognitiva (K), mas uma fé amorosa (de acordo com “O”!), 

proporcionando a experiência da presença, isto é, do ser aí. Trata-se de 

ser, muito mais do que de conhecer (p.176). 

 

     Segundo Rezende, a proposta de Bion é de uma expansão do universo 

mental, com o reconhecimento de que “há mais coisas entre o céu e a terra do 

que pode suspeitar a nossa vã filosofia”. De acordo com “O”, em direção a “O”, 

enfatiza o conflito existente, entre um mundo pequeno e um mundo grande, um 

sistema fechado e um sistema aberto, quem sabe mesmo entre a imanência e 

a transcendência. Bion,  trata de saber as qualidades secundárias e terciárias 

do objeto, exatamente aquelas que implicam a presença do sujeito.  

     No tocante às qualidades primárias, o autor afirma que pertencem às 

coisas, independentemente do observador. Já no tocante às qualidades 

secundárias só aparecem quando alguém entra em contato direto com o objeto 

e, com relação às qualidades terciárias,  são como qualidades secundárias de 

um nível superior de percepção – são as qualidades espirituais: “espírito no 

olho”, o que significa olhar como todos olham e ver o que não podem ver.   

      Existem sentimentos e emoções suscitadas pela presença do paciente, e a 

percepção que ambos possam ter em relação ao que o paciente está sentindo. 

A angústia não tem cheiro nem sabor e é do nível secundário e é preciso uma 

sensibilidade especial para percebê-la e uma  sensibilidade de terceiro grau, 

com uma alma sensível,  para poder distinguir vários tipos de sensibilidade. 

     No tocante ao nível  sensório existem as sensações, com as quais se pode  

saber o sabor das coisas no sentido do provar e gostar. 

     Ao falar da questão da sensibilidade do analista,  Rezende diz ainda  que é 

preciso levantar a questão da sensibilidade de modo especial. Quando alguém 

diz que um determinado analista é muito sensível, resta saber em que nível de 

sensibilidade: das sensações ou  das emoções, pois a sensibilidade às 

emoções é que vai permitir um contato mais fino e possibilitar um diálogo mais 

profundo, exatamente sobre o sentido da emoção experimentada, ou, no dizer 

de Bion, da experiência emocional compartilhada; onde ser capaz de perceber 

e reagir às emoções é condição indispensável para o estabelecimento de 

relações em níveis cada vez mais profundos.  

     Rezende segue dizendo que: 
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A bondade é uma palavra gasta  que faz sentido nesse  nível superior de 

sensibilidade. Quando uma pessoa é boa, isso acaba aparecendo nos 

seus gestos, nas suas palavras, na sua maneira de ser. E o 

relacionamento com ela poderá estabelecer-se com qualidades 

espirituais..... no sentido de “olho e espírito”. Para reagir com espírito é 

preciso que o analista tenha uma sensibilidade superior, cheia de 

inteligência e afeto, e que o paciente possa perceber que pode 

estabelecer com ele uma comunicação de nível igualmente superior (p. 

191).  

 

     Segundo o autor, Bion introduz a questão do pré-sentimento, como sendo 

uma espécie de antecipação aos fatos. Isso implica em saber o que o outro vai 

fazer com suas emoções antes mesmo que ele anuncie. A esse respeito fala-

se  de premonição, como uma pré-concepção afetiva que, ao realizar-se, 

transforma-se num conceito afetivo. Na pré-concepção cognitiva, o bebê sabe 

que há um seio antes mesmo de fazer a experiência. E, quando faz, ele 

confirma sua pré concepção numa realização que pode então ser nomeada. 

Assim também, acontece no plano afetivo e da sensibilidade. 

     Há em Bion  uma  preconcepção de um pressentimento de “O”. Existe uma 

antecipação afetiva da experiência de “O”, e é disso que os místicos falam: não 

me procuraríeis se já não tivésseis me encontrado. Do ponto de vista analítico, 

pressentir  “O” está baseado numa experiência anterior e atual, ou seja, na 

sessão, num determinado nível, as coisas podem aprofundar-se ao ponto de 

que  tanto o analista quanto o paciente possam sentir que estão mudando de 

nível e passando de um registro para outro (REZENDE, 1999). 

 

     Bion faz, assim, um paralelo entre o analista e o místico religioso onde 

ambos buscam uma verdade absoluta, o ente supremo, o infinito, a coisa-em-

si. Utiliza, então, a questão da espiritualidade humana para formular a sua 

teoria de como o analista deve posicionar-se diante do analisando, sinalizando 

para a profundidade desse encontro.  
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