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Notícia: VIII Seminário Psicologia e Senso Religioso
Psicologia da Religião no Mundo Ocidental Contemporâneo:

Desafios da Interdisciplinaridade

Júlia S. N. F. Bucher-Maluschke 
Marta Helena de Freitas 

Universidade Católica de Brasília

News: VIII Meeting on Psychology and Religious Sense
Psychology of Religion in the Contemporary Western World:

Challenges of Interdisciplinarity

Como uma realização do Grupo de Trabalho - GT 
“Psicologia & Religião” da ANPEPP e uma promoção do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia 
da Universidade Católica de Brasília - UCB, aconteceu, 
nos dias 12 a 14 de Outubro de 2012, nas dependências da 
referida Universidade, o VIII Seminário de Psicologia & 
Senso Religioso, tratando do tema “Psicologia da Religião 
no mundo ocidental contemporâneo: desafios da interdis-
ciplinaridade”. O seminário, realizado bianualmente, foi 
acolhido na capital do país pela primeira vez. Coordenado 
por Marta Helena de Freitas – UCB e Geraldo José de 
Paiva - USP, contou com o apoio de várias agências de fo-
mento - FAP-DF, CAPES, FAPESP, CNPq, como também 
do Centro Internacional de Pesquisa em Representações e 
Psicologia Social - Serge Moscovici e do Departamento de 
Sociologia da UnB, além da própria UCB. A programação 
geral contou com quatro conferências, seguidas de debates, 
duas mesas redondas, cinco sessões coordenadas, 33 tra-
balhos apresentados sob a forma de pôsteres, além de uma 
reunião de trabalhos do próprio GT.

As regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do 
país se fizeram representar no evento, por meio da partici-
pação de professores pesquisadores (como debatedores de 
conferências e expositores em mesas redondas e sessões 
coordenadas) e estudantes de graduação e pós-graduação 
(como ouvintes e apresentando seus trabalhos sob a forma 
de pôsteres) de suas respectivas Universidades (UFRGS, 
UFPR, PUC-PR, UEM-PR, UNISINOS, USP-SP, USP-RB, 
PUC-SP, UMESP, Mackenzie, UERJ, UFMG, PUC-MG, 
UFJF, UnB, UCB, UNICEUB, UFPB, FAUC, UFPB, 
Unicap). Além disso, cinco outros países (Inglaterra, Ale-
manha, França, Bélgica e USA) estiveram representados 
no evento, seja por meio das conferências e exposições 
ministradas por pesquisadores convidados, seja pela par-
ticipação de alguns estudantes de pós-graduação (como 
ouvintes e expositores de pôsteres).

As quatro conferências ficaram a cargo dos convidados 
estrangeiros, e abordaram os temas: “Fundamentos, poder 
e crítica: repensando a Psicologia da Religião” (Jeremy 
Carrette, da University of Kent at Canterbury, Inglaterra), 
“O campo religioso na perspectiva interdisciplinar: contri-

buições das teorias das Representações Sociais” (Denise 
Jodelet, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, de 
Paris), “A Juventude e a religião na contemporaneidade 
ocidental’ (Christoph Käppler, Technische Universität 
Dortmund, Alemanha), “Migração, identidade religiosa 
psicossocial e saúde mental no século XXI” (Charles Wat-
ters, Rutgers - The State University of New Jersey, EUA). 
Os debates que se seguiram a cada conferência, bem como 
as Mesas Redondas e Sessões Coordenadas, totalizando 
29 exposições, ficaram a cargo dos convidados nacionais, 
tendo contado ainda com a participação de um convidado 
estrangeiro, o acadêmico belga Hubertus Roebben, também 
professor da Universidade de Dortmund, na Alemanha. As 
mesas e sessões coordenadas trataram dos seguintes temas 
gerais: “Psicologia da Religião e Interdisciplinaridade: de-
safios e perspectivas”, “A religião e a vida contemporânea 
no mundo ocidental”, “Psicologia da Religião e Interdis-
ciplinaridade: Relatos de Experiências I e II”, “Religião, 
Imigração e Saúde Mental”, “Tópicos especiais em Psico-
logia da Religião no mundo globalizado”.

Em seu conjunto, as atividades desenvolvidas no evento, 
que contou com serviços de tradução simultânea (inglês-
-português, francês-português e vice-versa), contribuíram 
para uma rica discussão interdisciplinar de questões relevan-
tes e atuais relacionadas ao campo da psicologia da religião 
e suas conexões com muitos outros temas de interesse dos 
psicólogos e estudiosos de campos afins, como os da filosofia 
e epistemologia, teologia, educação, sociologia, antropologia, 
dentre outros.

Durante o evento, ocorreu o lançamento de dois livros 
e cada participante recebeu o Livro de Resumos do evento, 
uma edição bilíngue (português e inglês), com 125 páginas. 
E, à semelhança do que ocorreu nos Seminários anteriores, 
os trabalhos serão publicados também na íntegra, desta feita 
em dois volumes que se encontram ainda no prelo, sendo 
um bilíngue, com os textos das conferências e dos debates, 
e outro em português, com os textos das mesas redondas e 
sessões coordenadas. Decidiu-se, ainda, no âmbito do evento, 
por sugestão do até então coordenador do GT “Psicologia e 
Religião”, Geraldo José de Paiva – USP, e em consonância 
com os demais integrantes do mesmo, pela transmissão do 
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cargo à Marta Helena de Freitas. Já a organização do IX 
Seminário, no qual será tratado o tema “Religião, Morte 
e Psicologia”, ficou a cargo de Thiago Antônio Avellar de 
Aquino e será realizado em João Pessoa, na Universidade 
Federal da Paraíba, em Novembro de 2013.
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