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Ementa: A disciplina trata de aproximar quatro temas que ocupam hoje a atenção da Psicologia da 
Religião. A cada um deles será dedicada uma unidade da disciplina. A primeira se refere à 
incidência das neurociências sobre o estudo da psique (da religiosidade) humana. O assunto será 
abordado desde uma consideração mais específica da psique (da religiosidade) humana. António 
Damásio será nosso guia. O segundo tema será o do nascimento da representação de Deus e sua 
evolução, segundo a aproximação proposta por Ana Maria Rizzuto. Na terceira unidade será 
estudada a dimensão da cultura na Psicologia da Religião, assim como o propõe J. Belzen. Na 
última unidade se abordará o enfoque da espiritualidade como tema de interesse para o psicólogo e 
demais estudiosos da religião. Serão analisadas as complementações e as diferenças entre cada uma 
dessas aproximações temáticas desde uma visão da experiência e do comportamento religioso 
humano. 
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