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Ementa: O curso tem como objetivo 0introduzir o aluno na leitura psicológica de um fenômeno 
largamente presente nas religiões e na religiosidade contemporâneas, também no Brasil urbano 
atual. Trata-se de analisar de vários pontos de vista, com ênfase na Psicologia da Religião a questão 
da doença ( do mal) e da cura em três expressões religiosas típicas do  campo religioso brasileiro: a) 
a existente na religiosidade popular de ontem e de hoje; b) a reativada por grupos religiosos visando 
exercer funções médicas e psicoterapêuticas e c) servindo-se para tanto de experiências anômalas 
proclamadas como ações devidas a forças e agentes sobrenaturais.   
 
Método 

 Haverá aulas expositivas pelo professor com base em textos selecionados;  observação direta 
e análise de programas de cura e exorcismos exibidos por redes de TV e dois ou três seminários 
sobre a base neuropsicológica e antropológicas dos fenômenos e comportamentos mais freqüentes     
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