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Disciplina: Psicologia e Religião Código: HP665 Semestre: 1-2020 

Natureza: ( ) Obrigatória ( X ) Optativa ( X ) Semestral ( ) Anual ( ) Modular 

Pré-Requisitos: Não há Co-requisito: Não há Modalidade: ( ) Presencial ( ) Totalmente EaD 
(  ). ............. % EaD* 

Carga horária total: 30 AT: 02 AP: 00 Estágio: 00 Créditos: 02 

CH Total: 30 

CH semanal: 05 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 

0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

 

EMENTA 

O campo das religiões. Religiosidade e Espiritualidade. Teorias Psicológicas da Religião. 
Sociologia e Antropologia das Religiões. Pesquisas em Psicologia e Religião. 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Dar continuidade aos trabalhos da disciplina, de modo remoto, com atividades online síncronas 
e atividades offline assíncronas, como forma de diminuir as perdas decorrentes do isolamento. 

 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL: 

Capacitar futuros psicólogos a reconhecer possibilidades e limitações da psicologia 
no que diz respeito a uma atuação profissional que contemple a 

Espiritualidade/Religiosidade (E/R) da população à qual presta seus serviços. 
 

OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS: 

- Oportunizar um espaço para discussão sobre as aproximações e contradições 
entre a ciência e religião, bem como debater as relações entre a ciência 
psicológica frente a dimensão da religiosidade/espiritualidade; 

- Discriminar relações entre o desenvolvimento da Psicologia da Religião 
e o contexto histórico no qual ela se desenvolveu; 

- Diferenciar os conceitos de Religião, Religiosidade e Espiritualidade 
segundo as convenções mais atuais na área; 

- Descrever o conceito de Coping Religioso/Espiritual (CRE), 
tanto em seu lado positivo quanto negativo; 

- Caracterizar os principais benefícios e problemas associados à 
relação entre E/R e saúde na literatura científica; 

- Identificar os principais benefícios e problemas associados à relação 
entre E/R e qualidade de vida, com base na literatura científica; 

- Relacionar as demandas apontadas pelos estudos científicos sobre 
a formação em psicologia, no que se refere à abordagem da E/R, 
com suas próprias experiências no meio acadêmico; 

- Examinar os tópicos apontados no Código de Ética Profissional do Psicólogo 
e nos Documentos do Sistema Conselhos de Psicologia para a 

questão da Psicologia, Religião e Espiritualidade; 
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- Diferenciar as diversas representações do conceito de laicidade, 

relacionando com as particularidades do contexto brasileiro; 

- Identificar limitações e possibilidades de atuação do psicólogo em questões 
ligadas à E/R, baseadas na regulamentação e na ética da profissão, na 

literatura científica e demais conteúdos discutidos na disciplina; 

 

 

 
 
 

PROGRAMA 
 

ATIVIDADES SÍNCRONAS – ENCONTROS EM PLATAFORMA ONLINE 

 

ENCONTRO 01 – Apresentação da disciplina e caracterização das expectativas 
e dos interesses dos alunos em relação à disciplina. Apresentação das plataformas e dos 

recursos a serem utilizados e esclarecimento de dúvidas, para adaptação de todos ao ERE. 

MÓDULO 01 – HISTÓRICO 

ENCONTRO 02 – Exposição e discussão sobre as relações entre a história da 
Psicologia e da Psicologia da Religião e as implicações 

do desenvolvimento da primeira sobre a segunda. 

MÓDULO 02 – DEFINIÇÕES 

ENCONTRO 03 – Discriminação e exame da diferenciação entre os conceitos 
de Religião, Religiosidade e Espiritualidade. 

– Discriminação do conceito de Coping Religioso/Espiritual e discussão sobre 
como se apresentam suas características positivas e negativas. 

MODULO 03 – RELIGIOSIDADE E SAÚDE 

ENCONTRO 04 – Exame e discussão sobre pesquisas em espiritualidade e saúde. 
– Exame e discussão sobre a influência da espiritualidade no que diz respeito 

a marcadores de qualidade de vida e proteção à saúde mental. 
– Discussão sobre as vivências dos estudantes durante a formação em psicologia, 

apontando aproximações e distanciamentos entre suas experiências 
e as demandas descritas nos estudos científicos sobre este tema. 

MÓDULO 04 – ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

ENCONTRO 05 – Identificação da regulamentação do Sistema Conselhos de Psicologia 
para a abordagem profissional da questão da espiritualidade/religiosidade 

e discussão sobre sua. aplicabilidade 
– Exame da distinção entre os diferentes conceitos de laicidade, identificando 

as particularidades do contexto brasileiro e discussão sobre suas 
implicações para a atuação em psicologia. 

MÓDULO 05 – ENCERRAMENTO 

ENCONTRO 06 – Exame e discussão sobre possibilidades e limitações da atuação do 
psicólogo em questões ligadas à E/R. 

– Discussão sobre questões, dúvidas e/ou aprofundamentos levantados pelos alunos. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Estudo de textos, vídeos e atividades programadas (atividades assíncronas) e aulas 
expositivas e dialogadas com debates online (atividades síncronas). 

 

a) sistema de comunicação: serão utilizados recursos de web conferência (via Google Meet), 
bem como email, chat, site (LabFeno) e Whatsapp, sendo possível a gravação das aulas. 

No caso da/do estudante ter problemas de acesso durante o desenvolvimento das atividades 
será disponibilizada aos alunos a gravação dos encontros. 

 
b) modelo de tutoria: A tutoria será realizada pelo Professor Dr. Adriano Furtado Holanda  

e mestranda do PPGPsi Adriana Patrícia Egg Serra, através dos dispositivos 
de interação do Google Classroom, e-mail e WhatsApp. 

O professor-tutor, com o auxílio da mestranda, irá acompanhar as atividades discentes,  
conforme o cronograma do curso, mantendo regularidade de acesso ao Google Classroom; 
dando retorno às solicitações dos cursistas no prazo de 24 horas, sempre que possível; e 
estabelecendo contato permanente com os alunos para mediar as atividades discentes. 

 

c) material didático para as atividades de ensino: Todos os materiais serão disponibilizados 
online, e além da leitura dos textos recomendados na bibliografia, serão utilizados vídeos 

disponibilizados por centros de pesquisa de referência na área de estudos da Religião, como o 
Laboratório de Estudos Psicossociais da Universidade de São Paulo (InterPsi), do Núcleo de 

Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juíz de Fora (NUPES) e do 
próprio Laboratório de Fenomenologia e Subjetividade da UFPR (LabFeno). O material dos 

textos e vídeos servirá de base para a resposta às atividades programadas que serão 
disponibilizadas no Google Classroom e farão parte das avaliações. 

 
d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: será 

utilizada a plataforma do Google Classroom para aplicar e monitorar as atividades de 
ensino assíncronas e o Google Meet para os encontros síncronos, onde se fará a 

discussão dos temas estudados. Os encontros serão gravados e ficarão disponíveis 
para os alunos que porventura tiverem dificuldades de participar ao vivo.  

Será disponibilizado também o e-mail dos tutores e um grupo de WhatsApp para  
complementar e facilitar discussões entre os alunos e esclarecimento de dúvidas. 

 

d) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados  
pelos discentes: a primeira semana de aula será um período para a ambientação  

dos alunos à disciplina. As atividades neste período terão prazos de entrega  
flexibilizados conforme as necessidades apresentadas. 

 

f) identificação do controle de frequência das atividades: o controle de frequência se 
dará por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios 

domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 
 

g) indicação do número de vagas: 40 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Nota 1 – Autoavaliação (5 pontos) 
Nota 2 – Atividades programadas (5 pontos) 
Nota final – soma das atividades avaliativas 

Nota 1 – Autoavaliação: 

Ao final de cada módulo o aluno deverá descrever em poucas palavras o que 
considera ter aprendido de mais relevante sobre os temas que foram estudados e 

discutidos nos encontros online e atribuir uma nota ao seu desempenho. 
Cada autoavaliação valerá um ponto para compor a nota final. 

 
Nota 2 – Atividades Programadas: 

Para cada módulo serão solicitadas atividades referentes aos temas estudados nas atividades 
assíncronas. As atividades de cada módulo somarão um ponto para a nota final. 

 

BIBLIOGRAFIA GERAL SUGERIDA 
 

Allport, G. (1954). The Individual and His Religion: A Psychological Interpretation. New 
York, The MacMillan Company, 1954. 

Amatuzzi, M.M. (2005)(Org.). Psicologia e Espiritualidade. São Paulo. Paulus. 
Benkö, A. (1981). Psicologia da religião. São Paulo: Loyola. 
Durkheim, E. (1996). As Formas Elementares da Vida Religiosa. São Paulo: Martins 

Fontes. 
Eliade, M. (1984). História das Crenças e das Idéias Religiosas. Rio de Janeiro: Zahar. 
Filoramo, G. & Prandi, C. (1999). As Ciências das Religiões. São Paulo: Paulus. 
Freud, S. (1969). Além do Princípio de Prazer. Rio de Janeiro: Imago. 
Freud, S. (1997). O Mal Estar na Civilização. Rio de Janeiro: Imago. 
Fromm, E. (1956). Psicanálise e Religião. Rio de Janeiro: Livro Ibero Americano. 
Fromm, E. (1986). O dogma de Cristo. Rio de Janeiro: Guanabara. 
James, W. (1961). The varieties of religious experience. New York, London: Collier. 
Habermas, J. (2007). Dialética da Secularização. Aparecida, SP: Ideias & Letras. 

https://1drv.ms/b/s!Am_JSTLFsy5thcFcymO1bKVkMNCf3A?e=TygNfi 
Holanda, A.F. (2004)(Org.). Psicologia, Religiosidade e Fenomenologia. Campinas: 

Editora Átomo. 
Jung, C.G. (1988). Psicologia da Religião Ocidental e Oriental. Petrópolis: Vozes. 
Mariano, R. (1999). Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São 

Paulo: Edições Loyola. 
Massimi, M. & Mahfoud, M. (1979) (Orgs). Diante do Mistério: Psicologia e Senso 

Religioso. São Paulo: Edições Loyola. 
Paiva, G.J. (1990). Psicologia da Religião na Europa. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 

v. 42, n. 3, p. 88-99, jun./ago. 
Paiva, G.J. (2001)(Ed.). Entre Necessidade e Desejo: Diálogos da Psicologia com a 

Religião. São Paulo: Loyola. 
Pargament, K. (1997). The Psychology of Religion and Coping. London: The Guilford 

Press. 
Piazza, W.O. (1983). Introdução à Fenomenologia Religiosa. Petrópolis: Vozes. 
Valle, E. (1998). Psicologia e Experiência Religiosa. São Paulo: Loyola. 

 

ATENÇÃO: A bibliografia geral citada acima é uma referência para aqueles que 
quiserem aprofundar seus estudos. A bibliografia a ser trabalhada diretamente, ao 

longo do semestre, será composta basicamente de artigos, todos disponíveis 
online em bases de dados abertas, constantes no CRONOGRAMA abaixo. 

 

https://1drv.ms/b/s!Am_JSTLFsy5thcFcymO1bKVkMNCf3A?e=TygNfi
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BIBLIOGRAFIA DIRIGIDA 

 

MÓDULO 01 – Exposição e discussão sobre as relações entre a história 
da Psicologia e da Psicologia da Religião 

Ávila, A. (2007). Para Conhecer a Psicologia da Religião. São Paulo: Edições Loyola. 
https://1drv.ms/b/s!Am_JSTLFsy5thcFfjorGCz4umdZYsg?e=UviyYu 

Esperandio, M.R.G. & Marques, L.F. (2015). The Psychology of Religion in Brazil. The 
International Journal for the Psychology of Religion, 25 (4), 255-271. 
https://1drv.ms/b/s!Am_JSTLFsy5thcFeyiCcaxlAUxpY-w?e=T1dUu6 

Paiva, G.J., Zangari, W., Verdade, M.M., Paula, J.R.M., Faria, D.G.R., Gomes, D. M., 
Fontes, F.C.C., Rodrigues, C.C.L., Trovato, M.L. & Gomes, A.M.A. (2009). Psicologia 
da Religião no Brasil: a produção em periódicos e livros. Psicologia: Teoria e 
Pesquisa, 25(3), 441-446. https://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722009000300019 

Paiva, G. (2017). Psicologia Acadêmica da Religião no Brasil: história, resultados e 
perspectivas. Revista Pistis Praxis, 9(1), 31-48. http://dx.doi.org/10.7213/2175- 

             1838.09.001.DS02 

 
MÓDULO 02 – Discriminação e exame da diferenciação entre os conceitos 

de Religião, Religiosidade e Espiritualidade. 

Freitas, M. H. de. (2017). Psicologia religiosa, psicologia da religião/espiritualidade, ou 
psicologia e religião/espiritualidade? Revista Pistis Praxis, 9(1), 89–107. 
https://doi.org/10.7213/2175-1838.09.001.DS04 

Koenig, H. G. (2008). Medicine, Religion, and Health: Where science and spirituality meet. 

West Conshohocken. Templeton Press (Capítulo 1). Tradução disponível: 
https://books.google.com.br/books/about/Medicina_religi%C3%A3o_e_sa%C3%BAde. 
html?id=SsZjQ7vc3SEC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v 
=onepage&q&f=false 

Curcio, C., & Moreira-Almeida, A. (2019). Investigação dos conceitos de religiosidade e 
espiritualidade em amostra clínica e não clínica em contexto brasileiro: uma análise 
qualitativa. Interação em Psicologia, 23(2). http://dx.doi.org/10.5380/psi.v23i02.65434 

– Discriminação do conceito de Coping Religioso/Espiritual e discussão sobre 
como se apresentam suas características positivas e negativas. 

Panzini, R. G. & Bandeira, D. R. (2007). Coping (enfrentamento) religioso/espiritual. 
Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 34(Supl. 1), 126-135. 
https://dx.doi.org/10.1590/S0101-60832007000700016 

Corrêa, C. V., Batista, J. S., & Holanda, A. F. (2016). Coping religioso/espiritual em 
processos de saúde e doença: revisão da produção em periódicos brasileiros (2000- 
2013). Revista PsicoFAE: Pluralidades Em Saúde Mental, 5(1), 61–78. 
https://revistapsicofae.fae.edu/psico/article/view/82 

 
MÓDULO 03 – Exame e discussão sobre pesquisas em espiritualidade e saúde. 

Moreira-Almeida, A., & Lucchetti, G. (2016). Panorama das pesquisas em ciência, saúde e 
espiritualidade. Ciência e Cultura, 68(1), 54–57. https://doi.org/10.21800/2317- 
66602016000100016 

Paiva, G.J. (2007). Religião, enfrentamento e cura: perspectivas psicológicas. Estudos de 
Psicologia (Campinas). 24 (1), 99-104. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 
166X2007000100011&lng=en&nrm=iso 

Guimarães, H.P. & Avezum, A. (2007). O impacto da espiritualidade na saúde física. 
Revista de Psiquiatria Clínica (Online). 34 (Supl. 1), 88-94. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101- 
60832007000700012&lng=pt&tlng=pt 

 
 

https://1drv.ms/b/s!Am_JSTLFsy5thcFfjorGCz4umdZYsg?e=UviyYu
https://1drv.ms/b/s!Am_JSTLFsy5thcFeyiCcaxlAUxpY-w?e=T1dUu6
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722009000300019
http://dx.doi.org/10.7213/2175-1838.09.001.DS02
http://dx.doi.org/10.7213/2175-1838.09.001.DS02
https://doi.org/10.7213/2175-1838.09.001.DS04
https://books.google.com.br/books/about/Medicina_religi%C3%A3o_e_sa%C3%BAde.html?id=SsZjQ7vc3SEC&amp;printsec=frontcover&amp;source=kp_read_button&amp;redir_esc=y%23v%3Donepage&amp;q&amp;f=false
https://books.google.com.br/books/about/Medicina_religi%C3%A3o_e_sa%C3%BAde.html?id=SsZjQ7vc3SEC&amp;printsec=frontcover&amp;source=kp_read_button&amp;redir_esc=y%23v%3Donepage&amp;q&amp;f=false
https://books.google.com.br/books/about/Medicina_religi%C3%A3o_e_sa%C3%BAde.html?id=SsZjQ7vc3SEC&amp;printsec=frontcover&amp;source=kp_read_button&amp;redir_esc=y%23v%3Donepage&amp;q&amp;f=false
http://dx.doi.org/10.5380/psi.v23i02.65434
https://dx.doi.org/10.1590/S0101-60832007000700016
https://revistapsicofae.fae.edu/psico/article/view/82
https://doi.org/10.21800/2317-66602016000100016
https://doi.org/10.21800/2317-66602016000100016
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-166X2007000100011&amp;lng=en&amp;nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-166X2007000100011&amp;lng=en&amp;nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0101-60832007000700012&amp;lng=pt&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0101-60832007000700012&amp;lng=pt&amp;tlng=pt
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– Exame e discussão sobre a influência da espiritualidade no que diz respeito a 
marcadores de qualidade de vida e proteção à saúde mental. 

Panzini, R. G., Rocha, N. S. da, Bandeira, D. R., & Fleck, M. P. de A. (2007). Qualidade de 
vida e espiritualidade. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 34, 105–115. 
https://doi.org/10.1590/S0101-60832007000700014 

Rocha, N.S. & Fleck, M.P.A. (2011). Avaliação de qualidade de vida e importância dada a 
espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais (SRPB) em adultos com e sem 
problemas crônicos de saúde. Revista de Psiquiatria Clínica (Online). 38 (1), 19-23. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101- 
60832011000100005&lng=pt&nrm=iso 

– Discussão sobre as vivências dos estudantes durante a formação em psicologia. 

Pereira, K. C. L., & Holanda, A. F. (2016). Espiritualidade e religiosidade para estudantes 
de psicologia: Ambivalências e expressões do vivido. Revista Pistis Praxis, 8(2), 385– 
413. https://doi.org/10.7213/PP.V8I2.1405 

      Pereira, K. C. L., & Holanda, A. F. (2019). Religião e espiritualidade no curso de psicologia:      

              Revisão sistemática de estudos empíricos. Interação Em Psicologia, 23(2), 222–235. 
https://doi.org/10.5380/psi.v23i02.65373 

 

MÓDULO 04 – Identificação da regulamentação do Sistema Conselhos de Psicologia para 
a abordagem profissional da questão da espiritualidade/religiosidade. 

Conselho Federal de Psicologia - CFP. (2005). Código de ética profissional do psicólogo. 
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf 

Conselho Federal de Psicologia - CFP. (2014). Posicionamento do sistema conselhos de 
psicologia para a questão da psicologia, religião e espiritualidade. 
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Texto-aprovado-na-APAF-maio-de- 
2013-2013-Posicionamento-do-Sistema-Conselhos-de-Psicologia-para-a-questão-da- 
Psicologia-Religião-e-Espiritualidade-8-2.pdf 

Braghetta, C.C.; Lucchetti, G.; Leão, F.C.; Vallada, C.; Vallada, H. & Cordeiro, Q. (2011). 
Aspectos éticos e legais da assistência religiosa em hospitais psiquiátricos. Revista de 
Psiquiatria Clínica (Online). 38 (5), 189-193. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832011000500004 

– Exame da distinção entre os diferentes conceitos de laicidade, identificando 
as particularidades do contexto brasileiro e discussão sobre suas 

implicações para a atuação em psicologia. 

Habermas, J. (2007). Dialética da Secularização. Aparecida, SP: Ideias & Letras. 
https://1drv.ms/b/s!Am_JSTLFsy5thcFcymO1bKVkMNCf3A?e=TygNfi 

Campos, R.B.C., Gusmão, E.H.A. & Mauricio Júnior, C.G.B. (2015). A disputa pela 
laicidade: Uma análise das interações discursivas entre Jean Wyllys e Silas Malafaia. 
Religião & Sociedade, 35(2), 165-188. https://dx.doi.org/10.1590/0100- 
85872015v35n2cap07 

Giumbelli, E. (2008). A presença do religioso no espaço público: modalidades no Brasil. 
Religião e Sociedade, 28 (2), 80-101. http://dx.doi.org/10.1590/S0100- 

85872008000200005 
 

MÓDULO 5 – Exame e discussão sobre possibilidades e limitações da atuação do 
psicólogo em questões ligadas à E/R. 

Neubern, M. S. (2013). O que significa acolher a espiritualidade do outro? Considerações 
de uma clínica Ethnopsy. In M. H. Freitas (Orgs.). Psicologia da Religião no mundo 
contemporâneo: Desafios da interdisciplinaridade (Vol. II) (p. 145-183). Brasília: 
Universidade Católica de Brasília. 
https://www.dropbox.com/s/fgxfgyxn895sv9x/O%20que%20significa%20acolher%20a 
%20espiritualidade%20do%20outro.%20%20Considera%C3%A7%C3%B5es%20de% 
20um%20cl%C3%ADnica%20Ethnopsy.pdf?dl=0 
 

https://doi.org/10.1590/S0101-60832007000700014
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0101-60832011000100005&amp;lng=pt&amp;nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0101-60832011000100005&amp;lng=pt&amp;nrm=iso
https://doi.org/10.7213/PP.V8I2.1405
https://doi.org/10.5380/psi.v23i02.65373
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DOSSIER: ESPIRITUALIDADE E SAÚDE (2016) 
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DOSSIER: TEOLOGIA E PSICOLOGIA (2017) 
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VÍDEOS 

Distinção entre experiências espirituais e transtornos mentais 
(Prof. Dr. Alexander Moreira-Almeida/UFJF) 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ9HNDElb0g 
 

DIVERPSI: Psicologia, Espiritualidade e Epistemologias Não-Hegemônicas (Parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=1ncMBZCzHX4 

 

DIVERPSI: Psicologia, Espiritualidade e Epistemologias Não-Hegemônicas (Parte 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=oXx7103suvA 

 

DIVERPSI: Psicologia, Espiritualidade e Epistemologias Não-Hegemônicas (Parte 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=SMDbCykjH04 

 

 
- Discriminar relações entre o desenvolvimento da Psicologia da Religião e o contexto histórico no 

qual ela se desenvolveu; 
 

  A relação histórica entre ciência e religião (parte 1) | Ronald Numbers (4:09) 
https://www.youtube.com/watch?v=jcq8wcSbvJ4 

 
 A relação histórica entre ciência e religião (parte 2) | Ronald Numbers (6:15) 

https://www.youtube.com/watch?v=zG336R3GjSQ 
 

 Adão, Eva, criação e o ensino da relação entre ciência e religião (parte 3) | Ronald Numbers (6:22) 
https://www.youtube.com/watch?v=FGjg6Oa08aM 

 
A ciência não implica em visão materialista e determinista do ser humano (3:38) 

https://www.youtube.com/watch?v=0BC-Y2mSbCg 
 

Manifesto por uma ciência pós-materialista | Alexander Moreira-Almeida (5:04) 
https://www.youtube.com/watch?v=kFg8WoblFoU 

 
Impacto dos conceitos de mente e espírito sobre a psiquiatria - Concepts of mind and spirituality (5:56) 

https://www.youtube.com/watch?v=qHXQa37IrOc 
 

O diálogo Ciência e Religião é possível e é benéfico? (5:45) 
https://www.youtube.com/watch?v=EeHg6HG9lAE 

 
A religião foi geralmente um empecilho pra ciência? | Lucas Miranda (4:03) 

https://www.youtube.com/watch?v=5g5eK3KJHyk 
 

A ciência é materialista e anti-religiosa? | John Brooke (6:33) 
https://www.youtube.com/watch?v=89yW6F30DS4 

 
Como a religião pode ajudar a ciência? | Andrew Pinsent PhD (7:22) 

https://www.youtube.com/watch?v=x6hQBN7lfcc 
 

Ciência, Religião e Espiritualidade: como conciliar? (Introdução) | Alexander Moreira- Almeida (4:03) 
https://www.youtube.com/watch?v=HZ8hgnl8wsE 

 
Mito 01: O universo é composto apenas por matéria e forças físicas | Alexander Moreira- Almeida (5:34) 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ9HNDElb0g
https://www.youtube.com/watch?v=1ncMBZCzHX4
https://www.youtube.com/watch?v=oXx7103suvA
https://www.youtube.com/watch?v=SMDbCykjH04
https://www.youtube.com/watch?v=jcq8wcSbvJ4
https://www.youtube.com/watch?v=zG336R3GjSQ
https://www.youtube.com/watch?v=FGjg6Oa08aM
https://www.youtube.com/watch?v=0BC-Y2mSbCg
https://www.youtube.com/watch?v=kFg8WoblFoU
https://www.youtube.com/watch?v=qHXQa37IrOc
https://www.youtube.com/watch?v=EeHg6HG9lAE
https://www.youtube.com/watch?v=5g5eK3KJHyk
https://www.youtube.com/watch?v=89yW6F30DS4
https://www.youtube.com/watch?v=x6hQBN7lfcc
https://www.youtube.com/watch?v=HZ8hgnl8wsE
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https://www.youtube.com/watch?v=kGjaQWM19s8 
 

Mito 02: O Cérebro produz a mente | Alexander Moreira-Almeida (6:38) 
https://www.youtube.com/watch?v=BxettffMtk4 

 
Mito 03: Eterno conflito entre Ciência e Religião | Alexander Moreira-Almeida (7:02) 

https://www.youtube.com/watch?v=mkccARSmsYw 
 

Mitos 04 e 05: Incompatibilidade Ciência/Medicina e Religião | Alexander Moreira-Almeida (4:46) 
https://www.youtube.com/watch?v=CNCv4HZSc8o 

 
Cinco mitos em Ciência e Religião - Conclusões | Alexander Moreira-Almeida (2:26) 

https://www.youtube.com/watch?v=4-au5DMiGD4 
 

O problema mente-cérebro nas principais revistas de psiquiatria | Alexander Moreira- Almeida (28:35) 
https://www.youtube.com/watch?v=s15dJZun2ag 

 
A mente além do cérebro | Alexander Moreira-Almeida (37:54) 

https://www.youtube.com/watch?v=nNgomBLe5x8&t=103s 
 

O futuro da questão mente-cérebro | Osvaldo Pessoa Jr. (3:07) 
https://www.youtube.com/watch?v=UyTPN2a6wMo 

 
Potencializando diálogo ciência e religião - Fostering science-religion dialogue | Andrew Pinsent PhD 

(3:13) https://www.youtube.com/watch?v=kHn5tkrndBU 
 

Psicologia da Religião - Dr. Adriano Holanda - Parte 1 (1:00:44) 
https://www.youtube.com/watch?v=QKjHmrfKEfU 

 
Psicologia da Religião - Dr. Adriano Holanda - parte 2 (27:42) 

https://www.youtube.com/watch?v=MtrHTRysYKU 
 
 

- Diferenciar os conceitos de Religião, Religiosidade e Espiritualidade segundo as convenções 
mais atuais na área; 

 
Definição de Espiritualidade e seus impactos na Saúde Cardiovascular | Álvaro Avezum (5:17) 

https://www.youtube.com/watch?v=eFtxchd90f8 
 

Definições de espiritualidade, religião e religiosidade | Alexander Moreira-Almeida (2:15) 
https://www.youtube.com/watch?v=UTgRWahKp-I 

 
Espiritualidade ou religiosidade? Uma diferenciação científica | Prof. Daniel Gontijo (12:21) 

https://www.youtube.com/watch?v=bCZHSYUnB38 
 
 

- Descrever o conceito de Coping Religioso/Espiritual (CRE), tanto em seu lado positivo quanto 
negativo; 

 
O que significa COPING para a psicologia? (3:00) https://www.youtube.com/watch?v=wTz3HSOTMqo 

 
Coping religioso e espiritual - III Simpósio de Melhores Práticas em Cuidados Paliativos | Roger Taussig 

Soares – neurologista (27:03) https://www.youtube.com/watch?v=hEuOuCcMMdI 
 

A Religiosidade ajuda ou prejudica? Does religiosity help or harm people? | Ken Pargament PhD (8:50) 
https://www.youtube.com/watch?v=XAARKKe0XiI 

https://www.youtube.com/watch?v=kGjaQWM19s8
https://www.youtube.com/watch?v=BxettffMtk4
https://www.youtube.com/watch?v=mkccARSmsYw
https://www.youtube.com/watch?v=CNCv4HZSc8o
https://www.youtube.com/watch?v=4-au5DMiGD4
https://www.youtube.com/watch?v=s15dJZun2ag
https://www.youtube.com/watch?v=nNgomBLe5x8&amp;t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=UyTPN2a6wMo
https://www.youtube.com/watch?v=kHn5tkrndBU
https://www.youtube.com/watch?v=QKjHmrfKEfU
https://www.youtube.com/watch?v=MtrHTRysYKU
https://www.youtube.com/watch?v=eFtxchd90f8
https://www.youtube.com/watch?v=UTgRWahKp-I
https://www.youtube.com/watch?v=bCZHSYUnB38
https://www.youtube.com/watch?v=wTz3HSOTMqo
https://www.youtube.com/watch?v=hEuOuCcMMdI
https://www.youtube.com/watch?v=XAARKKe0XiI


UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

LABORATÓRIO DE FENOMENOLOGIA E SUBJETIVIDADE 

13 

 

 

 
Depressão e espiritualidade: relato de um caso (parte 1) (5:50) https://www.youtube.com/watch?v=-

qauIdx3EcE 
 

Depressão e espiritualidade: relato de um caso (parte 2) (5:19) https://www.youtube.com/watch?v=-
426qstGtWk 

 
Depressão e espiritualidade: relato de um caso (parte 3) (6:02) 

https://www.youtube.com/watch?v=m24tUk2BMrY 
 
 

- Caracterizar os principais benefícios e problemas associados à relação entre E/R e saúde na 
literatura científica; 

 
História e filosofia das pesquisas científicas sobre espiritualidade (5:44) 

https://www.youtube.com/watch?v=wiS9fC3NFz8 
 

Experiências espirituais ao longo da história, importância do séc. XIX na relação Ciência e Religião (5;25) 
https://www.youtube.com/watch?v=3iMe1PjK0hU 

 
Como investigar cientificamente a religiosidade e a espiritualidade? | Alexander Moreira- Almeida (2:45) 

https://www.youtube.com/watch?v=GYdCYICzuWQ 
 

Explorando a Natureza das Experiências Espirituais | Alexander Moreira-Almeida (CoNupes 2019) (57:27) 
https://www.youtube.com/watch?v=Othr823Z9NM&t=1390s 

 
É possível estudar o transcendente nas experiências espirituais? | Alexander Moreira- Almeida (1:00:20) 

https://www.youtube.com/watch?v=zisDJ_v9-ew&t=21s 
 

Distinção entre experiências espirituais e transtornos mentais | Alexander Moreira-Almeida (4:49) 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ9HNDElb0g 

 
O cérebro durante uma experiência religiosa (6:10) https://www.youtube.com/watch?v=kV9VJN-xH1Q 

 
Como a espiritualidade impacta a saúde? Quais os mecanismos? | Prof. Alexander Moreira-Almeida (4:12) 

https://www.youtube.com/watch?v=jI21t3YS47w 
 

Impacto da Religiosidade e Espiritualidade sobre a evolução de doenças e os possíveis mecanismos 
(18:41) https://www.youtube.com/watch?v=1OWVtjvdiyg 

 
Evidências científicas sobre a influência da Religiosidade/Espiritualidade na Saúde (25:21) 

https://www.youtube.com/watch?v=DFA6BnOaFIA 
 

Espiritualidade e Saúde Mental: O que as evidências mostram? | Conupes – 2018 (25:15) 
https://www.youtube.com/watch?v=QUVhFUGcEdc&t=585s 

 
Quais as relações entre espiritualidade e depressão? | John R. Peteet, MD (3:32) 

https://www.youtube.com/watch?v=RCNbTcjA_k0 
 

Depressão e Espiritualidade: o que as pesquisas mostram? | Alexander Moreira-Almeida (6:32) 
https://www.youtube.com/watch?v=kROI-bmEvuY 

 
Religiosidade e resiliência em depressão grave (5:29) https://www.youtube.com/watch?v=9TJSmArFZvE 

 
Ansiedade e espiritualidade - Anxiety and spirituality (3:37) 

https://www.youtube.com/watch?v=BJmciUc13ao 
 

Impacto da terapia complementar espiritual sobre ansiedade e depressão | Juliane Gonçalves (4:37) 

https://www.youtube.com/watch?v=-qauIdx3EcE
https://www.youtube.com/watch?v=-qauIdx3EcE
https://www.youtube.com/watch?v=-426qstGtWk
https://www.youtube.com/watch?v=-426qstGtWk
https://www.youtube.com/watch?v=m24tUk2BMrY
https://www.youtube.com/watch?v=wiS9fC3NFz8
https://www.youtube.com/watch?v=3iMe1PjK0hU
https://www.youtube.com/watch?v=GYdCYICzuWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Othr823Z9NM&amp;t=1390s
https://www.youtube.com/watch?v=zisDJ_v9-ew&amp;t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=FJ9HNDElb0g
https://www.youtube.com/watch?v=kV9VJN-xH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=jI21t3YS47w
https://www.youtube.com/watch?v=1OWVtjvdiyg
https://www.youtube.com/watch?v=DFA6BnOaFIA
https://www.youtube.com/watch?v=QUVhFUGcEdc&amp;t=585s
https://www.youtube.com/watch?v=RCNbTcjA_k0
https://www.youtube.com/watch?v=kROI-bmEvuY
https://www.youtube.com/watch?v=9TJSmArFZvE
https://www.youtube.com/watch?v=BJmciUc13ao
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https://www.youtube.com/watch?v=VUnJI1VGt4M 
 

Impacto da religiosidade em pacientes com transtorno bipolar (5:27) 
https://www.youtube.com/watch?v=f06mmJNQiXk 

 
Espiritualidade e dor crônica | Mario Peres (4:24) https://www.youtube.com/watch?v=idluF6E-IwU 

 
Suicídio e Espiritualidade: revisão das evidências | Prof. Alexander Moreira-Almeida (4:06) 

https://www.youtube.com/watch?v=_prAWKTUlAk&t=12s 
 

Espiritualidade e uso de drogas - o que as pesquisas dizem (6:49) 
https://www.youtube.com/watch?v=W25RkLUFpQY 

Epilepsia e experiências espirituais: qual a relação? (4:10) 
https://www.youtube.com/watch?v=MlV6SrTT0SY 

 
Espiritualidade na gestação e no nascimento - Spirituality in perinatal | John Cox (4:46) 

https://www.youtube.com/watch?v=ROKBTwOlx5Q 
 

Psicoterapia, espiritualidade e superação de traumas - Psychotherapy, spirituality and trauma | Peres 
(3:46) https://www.youtube.com/watch?v=JJV-PbHP7O8 

 
 

- Identificar os principais benefícios e problemas associados à relação entre E/R e qualidade de 
vida, com base na literatura científica; 

 
What is well-being? / O que é bem-estar? | Robert Cloninger MD, PhD (3:44) 

https://www.youtube.com/watch?v=MwPCkyKDkT0 
 

Religiosidade / Espiritualidade, senso de coerência e felicidade | Janaína Siqueira (8:19) 
https://www.youtube.com/watch?v=3g0LfoQWMgw 

 
O Papel da Espiritualidade na Qualidade de Vida do Doente com Cancro - Parte 3 (7:33) 

https://www.youtube.com/watch?v=TeuZwyzDObs 
 

Espiritualidade, medicina e qualidade de vida | Dr. Mario Borba (59:09) 
https://www.youtube.com/watch?v=lyoSM1F7YBQ 

 
 

- Relacionar as demandas apontadas pelos estudos científicos sobre a formação em psicologia, no 
que se refere à abordagem da E/R, com suas próprias experiências no meio acadêmico; 

 
Ensino da religiosidade na família, escola e universidade | Dora Incontri (5:18) 

https://www.youtube.com/watch?v=c2zH9dw5cFY 
 

Negação da espiritualidade pelos cientistas | Dmitri Fernandes (4:03) 
https://www.youtube.com/watch?v=cHzAdwiMG2U 

 
O ensino da espiritualidade na graduação em Medicina | Alessandra Lucchetti (25:36) 

https://www.youtube.com/watch?v=wg3ydDpjlWA 
 
 

- Examinar os tópicos apontados no Código de Ética Profissional do Psicólogo e nos Documentos 
do Sistema Conselhos de Psicologia para a questão da Psicologia, Religião e Espiritualidade; 

 
Posicionamento da Associação Mundial de Psiquiatria sobre Espiritualidade em Psiquiatria (29:32) 

https://www.youtube.com/watch?v=a1UF0E8ro 
 

Espiritualidade em contexto clínico: questões éticas, jurídicas e técnicas - Dr. Quirino Cordeiro (6:33) 

https://www.youtube.com/watch?v=VUnJI1VGt4M
https://www.youtube.com/watch?v=f06mmJNQiXk
https://www.youtube.com/watch?v=idluF6E-IwU
https://www.youtube.com/watch?v=_prAWKTUlAk&amp;t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=W25RkLUFpQY
https://www.youtube.com/watch?v=MlV6SrTT0SY
https://www.youtube.com/watch?v=ROKBTwOlx5Q
https://www.youtube.com/watch?v=JJV-PbHP7O8
https://www.youtube.com/watch?v=MwPCkyKDkT0
https://www.youtube.com/watch?v=3g0LfoQWMgw
https://www.youtube.com/watch?v=TeuZwyzDObs
https://www.youtube.com/watch?v=lyoSM1F7YBQ
https://www.youtube.com/watch?v=c2zH9dw5cFY
https://www.youtube.com/watch?v=cHzAdwiMG2U
https://www.youtube.com/watch?v=wg3ydDpjlWA
https://www.youtube.com/watch?v=a1UF0E8ro
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https://www.youtube.com/watch?v=5BFLrzWnVdM 
 

Importância da psiquiatria considerar a espiritualidade do paciente | Wagner Gattaz (3:10) 
https://www.youtube.com/watch?v=sGWkOCtbALI 

 
Abordagem da Espiritualidade no Insitituto de Psiquiatria HC-FMUSP | Federico Leao (2:58) 

https://www.youtube.com/watch?v=Edckpgfb6oQ 
 

Espiritualidade e Psicologia - Spirituality and Psychology | Prof. Ken Pargament PhD (5:03) 
https://www.youtube.com/watch?v=tckdBb3-FCs 

 
Por que alguns médicos têm receios de abordar a espiritualidade do paciente? Dr. John Cox (5:33) 

https://www.youtube.com/watch?v=I9tuF1AQ32Y 
 
 

- Diferenciar as diversas representações do conceito de laicidade, relacionando com as 
particularidades do contexto brasileiro; 

 
Estado laico | características e formas de manifestação - Brasil Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=S4A9zjNPnto 
 

Princípio do Estado Laico – Supremo TV | Prof.ª Renata Abreu (5:18) 
https://www.youtube.com/watch?v=nON6eLmmsgQ 

 
Quartas-feiras no CRP – 11/06/2014 - Parte 1 Tema: A Psicologia e o Sagrado 

Mesa Redonda: A Psicologia, enquanto ciência e profissão, é laica: como lidar com o sagrado e a 
espiritualidade sem ferir a Ética Profissional? https://www.youtube.com/watch?v=9eNBevQthXc&t=4800s 

 
Quartas-feiras no CRP – 11/06/2014 - Parte 2 Tema: A Psicologia e o Sagrado 

Mesa Redonda: A Psicologia, enquanto ciência e profissão, é laica: como lidar com o sagrado e a 
espiritualidade sem ferir a Ética Profissional? https://www.youtube.com/watch?v=YmJcW4BK2vs&t=183s 

 
 

- Identificar limitações e possibilidades de atuação do psicólogo em questões ligadas à E/R, 
baseadas na regulamentação e na ética da profissão, na literatura científica e demais conteúdos 

discutidos na disciplina; 
 

Espiritualidade nos clássicos da educação | Dora Incontri (4:57) 
https://www.youtube.com/watch?v=FeStNH5Melk 

 
Ensino inter-religioso: como fazer? | Dora Incontri (6:27) https://www.youtube.com/watch?v=2wFT7lse46A 

 
Doutrinação religiosa ou materialista na educação. Pensamento crítico | Dora Incontri (6:03) 

https://www.youtube.com/watch?v=APyZ1PBBb0M 
 

Integração da Espiritualidade/religiosidade na Atenção Primária à Saúde | Eno Dias Castro Filho (21:18) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAm3OSSp8NM 

 
Desafios para implantar abordagem da espiritualidade nos cuidados paliativos. | Carlos Paiva (2:09) 

https://www.youtube.com/watch?v=-Jh4YRquR9Y 
 

Integração da Religiosidade/Espiritualidade nos Cuidados Paliativos (23:39) 
https://www.youtube.com/watch?v=rg4uxx3_VUs&t=3s 

 
Envelhecimento saudável e espiritualidade. | Fabio Nasri (3:06) 

https://www.youtube.com/watch?v=KvclIk5vbdc 

https://www.youtube.com/watch?v=5BFLrzWnVdM
https://www.youtube.com/watch?v=sGWkOCtbALI
https://www.youtube.com/watch?v=Edckpgfb6oQ
https://www.youtube.com/watch?v=tckdBb3-FCs
https://www.youtube.com/watch?v=I9tuF1AQ32Y
https://www.youtube.com/watch?v=S4A9zjNPnto
https://www.youtube.com/watch?v=nON6eLmmsgQ
https://www.youtube.com/watch?v=9eNBevQthXc&amp;t=4800s
https://www.youtube.com/watch?v=YmJcW4BK2vs&amp;t=183s
https://www.youtube.com/watch?v=FeStNH5Melk
https://www.youtube.com/watch?v=2wFT7lse46A
https://www.youtube.com/watch?v=APyZ1PBBb0M
https://www.youtube.com/watch?v=ZAm3OSSp8NM
https://www.youtube.com/watch?v=-Jh4YRquR9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rg4uxx3_VUs&amp;t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=KvclIk5vbdc
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Como abordar a espiritualidade do paciente idoso? | Fabio Nasri (3:05) 

https://www.youtube.com/watch?v=BLMaFcW5w-c 
 

Como abordar a espiritualidade dos pacientes? | Alexander Moreira-Almeida (3:22) 
https://www.youtube.com/watch?v=MYmU5q0H9yk 

 
Espiritualidade e Saúde - Ligado em Saúde – Entrevista Alexander Moreira-Almeida (27:16) 

https://www.youtube.com/watch?v=R10qJUmPDVg 
 

Como abordar a espiritualidade no tratamento clinico? | Kenneth Pargament, PhD (2:41) 
https://www.youtube.com/watch?v=YSNJyz9nKSY 

 
Benefícios e desafios da integração espiritualidade na clínica | Frederico Leao (2:56) 

https://www.youtube.com/watch?v=1RdmLT5oCns 
 

Por que a espiritualidade não é abordada na clínica? | Alexander Moreira-Almeida (3:42) 
https://www.youtube.com/watch?v=fGzLT3I67RI 

 
Integrando espiritualidade no tratamento clínico / Spirituality in clinical care | Kenneth 

Pargament (4:06) https://www.youtube.com/watch?v=nW1Vt4vGtvE 
 

Como integrar espiritualidade no tratamento? | Uriel Heckert (3:54) 
https://www.youtube.com/watch?v=T1eLYbnAecs 

 
Mental health professionals and faith leaders. Parceria: religiosos e profissionais de saúde mental (4:39) 

https://www.youtube.com/watch?v=m5NyRfkMhTs 
 

Psicoterapia integrada à espiritualidade | Kenneth Pargament PhD (33:39) 
https://www.youtube.com/watch?v=EER8SkuPwnU&t=185s 

 
Psicoterapia Integrada à Religiosidade/Espiritualidade | Janaína Siqueira Ph.D. (27:16) 

https://www.youtube.com/watch?v=nj0KmyfqFro&t=378s 
 
 
 

OUTROS 
 

Quais dimensões da religiosidade são mais investigadas? | Alexander Moreira-Almeida (5:20) 
https://www.youtube.com/watch?v=C7yPUMJTGpE 

 
Pesquisas futuras em espiritualidade e saúde: linhas promissoras | Alexander Moreira- Almeida (4:17) 

https://www.youtube.com/watch?v=qpjy7vEL7dI 
 

Existe uma visão de mundo científica? Is there a scientific worldview? | Ronald Numbers (2:02) 
https://www.youtube.com/watch?v=FXyAuoZXILw 

 
Eterno conflito Ciência x Religião: persistência do mito. Perennial science-religion conflict: myth | Ronald 

Numbers (3:32) https://www.youtube.com/watch?v=baumRxeuVus 
 

Passos para um diálogo ciência-religião - Steps toward science-religion dialogue | Ronald Numbers (4:10) 
https://www.youtube.com/watch?v=5n7Oj8QlE0E 

 
Teoria do Big Bang foi criada por padre católico - Big Bang theory developed by a Catholic priest | Andrew 

Pinsent (4:37) https://www.youtube.com/watch?v=lrL9ds1cDVc 
 

O surgimento da Sociologia e a Religião | Dmitri Fernandes (3:31) 

https://www.youtube.com/watch?v=BLMaFcW5w-c
https://www.youtube.com/watch?v=MYmU5q0H9yk
https://www.youtube.com/watch?v=R10qJUmPDVg
https://www.youtube.com/watch?v=YSNJyz9nKSY
https://www.youtube.com/watch?v=1RdmLT5oCns
https://www.youtube.com/watch?v=fGzLT3I67RI
https://www.youtube.com/watch?v=nW1Vt4vGtvE
https://www.youtube.com/watch?v=T1eLYbnAecs
https://www.youtube.com/watch?v=m5NyRfkMhTs
https://www.youtube.com/watch?v=EER8SkuPwnU&amp;t=185s
https://www.youtube.com/watch?v=nj0KmyfqFro&amp;t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=C7yPUMJTGpE
https://www.youtube.com/watch?v=qpjy7vEL7dI
https://www.youtube.com/watch?v=FXyAuoZXILw
https://www.youtube.com/watch?v=baumRxeuVus
https://www.youtube.com/watch?v=5n7Oj8QlE0E
https://www.youtube.com/watch?v=lrL9ds1cDVc
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https://www.youtube.com/watch?v=rrnl8ocB6q0 
 

Sociologia e religião: visões de Weber, Marx e Durkheim | Dmitri Fernandes (4:55) 
https://www.youtube.com/watch?v=ENvpUEN3bBI 

 
Como Jung compreende a espiritualidade humana? (6:03)  

https://www.youtube.com/watch?v=z31KoM1-HO8 
 

Espiritualidade e psicologia junguiana | Dr. Lionel Corbett (5:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=4piebk5zKgs 

 
Como é abordagem junguiana da espiritualidade? - Dr. Lionel Corbett (3:18) 

https://www.youtube.com/watch?v=vNxxIDzg_zQ 
 
 

Espiritualidade e Psiquiatria na Holanda (Spirituality and Psychiatry in the Netherlands) Dr.Braam (4:06) 
https://www.youtube.com/watch?v=GYqtRq6e6Sc 

 

Espiritualidade na psiquiatria: passado e presente/ Spirituality in Psychiatry | Prof. Berrios (4:41) 
https://www.youtube.com/watch?v=q2xz6muPGDM 

 

Exclusão da espiritualidade pelos psiquiatras/ Spirituality exclusion in psychiatry | Prof. Berrios 
(4:32) https://www.youtube.com/watch?v=0bYqo-2cOQU 

 

Hinduísmo e saúde mental - Hinduism and Mental Health | Prof. Dinesh Bhugra (2:20) 
https://www.youtube.com/watch?v=m7oJMvj3R2Q 

 

Aprimorando a medida de espiritualidade em pesquisas e na clínica - Camilla Braghetta (5:05) 
https://www.youtube.com/watch?v=HGzk54K-JzU 

 

Religiosidade dos psiquiatras brasileiros - Maria Cecilia Menegatti-Chequinii (4:49) 
https://www.youtube.com/watch?v=92eqwcGL2l8 

 

A natureza das experiências espirituais: uma abordagem histórico-cultural - Humberto 
Schubert Coelho (34:10) https://www.youtube.com/watch?v=naKiX9rjHI8&t=1807s 

https://www.youtube.com/watch?v=rrnl8ocB6q0
https://www.youtube.com/watch?v=ENvpUEN3bBI
https://www.youtube.com/watch?v=z31KoM1-HO8
https://www.youtube.com/watch?v=4piebk5zKgs
https://www.youtube.com/watch?v=vNxxIDzg_zQ
https://www.youtube.com/watch?v=GYqtRq6e6Sc
https://www.youtube.com/watch?v=q2xz6muPGDM
https://www.youtube.com/watch?v=0bYqo-2cOQU
https://www.youtube.com/watch?v=m7oJMvj3R2Q
https://www.youtube.com/watch?v=HGzk54K-JzU
https://www.youtube.com/watch?v=92eqwcGL2l8
https://www.youtube.com/watch?v=naKiX9rjHI8&amp;t=1807s

