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Ementa da disciplina: 
 

Não se pode imaginar alguém cursando o doutorado em Ciência da Religião sem 
algum confronto com as discussões em curso na área das ciência psi sobre o fenômeno e 
os fatos religiosos enquanto tais.  A disciplina oferecida  visa introduzir os doutorandos 
em alguns pontos da história e do atual estado da questão da área,  com destaque para as 
abordagens das Psicanálises e para as contribuições advindas da Psicologia científica da 
Religião, clássica e contemporânea. 
  

São três os objetivos da disciplina: a) oferecer uma visão de conjunto das 
questões pertinentes ao campo psi, situando-as no contexto das ciências da religião; b) 
dar oportunidade para a leitura direta de alguns textos clássicos da Psicanálise e da 
Psicologia da Religião; c) desenvolver o senso crítico com relação à divulgação e uso 
simplista dos  dados da Psicologia no âmbito das religiões e em ambientes religiosos.    
 

Ao lado das aulas expositivas haverá seminários nos quais os Alunos/as 
apresentarão o resultado de suas pesquisas sobre alguns temas específicos ( a serem 
determinados posteriormente ).  
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