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Ementa: Todas as religiões oferecem, de alguma forma, respostas existências sobre por que 
morremos, para onde iremos após a morte, e o que existe no além-vida. A preocupação religiosa 
com a morte influencia, dentre outras coisas, nos próprios ritos sociais a respeito da morte e do 
morrer, acalentando, legitimando ou proibindo determinadas manifestações de luto, moltando, desta 
forma, nossa própria relação com a finitude. O objetivo desta atividade é pensar intersecções entre 
as religiões e a tanatologia, o estudo científico dos processos de morte, perdas e luto. Serão 
abordadas diferentes concepções e práticas religiosas acerca da morte e do luto em perspectiva 
comparada, combinando contribuições da história, das ciências da saúde e da ciência da religião. A 
disciplina também contemplará o papel da religiosidade nos cuidados paliativos e na prevenção ao 
suicídio, com foco no cuidado humanizado. A proposta é oferecer um panorama das pesquisas, 
permitindo a discussão de perspectivas tanto teóricas quanto práticas na fronteira entre tanatologia e 
ciência da religião aplicada. Pretende-se desenvolver a capacidade nos estrudantes de comparar 
perspectivas distintas da morte, de acordo com as culturas, as sociedades e as religiões, 
reconhecendo a característica plural das interpretações religiosas sobre a morte. 
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