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RESUMO

O projeto tem como objetivo investigar as relações entre instituições religiosas e a Psicanálise. Verificou-se a existência de mais de vinte 
instituições religiosas, entre seminários, igrejas e institutos bíblicos, que oferecem cursos teóricos e de formação em Psicanálise. Listamos, 
inicialmente, as seguintes instituições: (1) Filemon Escola Superior de Teologia, (2) Centro Teológico Psicanalítico, (3) Faculdade Teologia Fama, 
(4) Seminário de Educação Teológico Kerigma Didache, (5) Seminário Teológico Evangélico e Psicanalítico do Rio de Janeiro, (6) Instituto de 
Educação Teológica de São Paulo, (7) Instituto Bereano de Teologia, (8) Faculdade de Teologia e Filosofia Nacional, (9) Portal da Formação 
Teológica, (10) Instituto Gamaliel, (11) Instituto Educacional de Teologia Evangélica, (12) Instituto de Educação Escola de Profetas Logos e Rhema, 
(13) Faculdade Teológica e Cultural da Bahia, (14) Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro, (15) Instituto Teológico 
Peniel, (16) Faculdade de Teologia e Ciência, (17) FATEF, (18) Igreja Comunidade Messiânica, (19) Universidade Cristã do Brasil. Nossa pesquisa 
objetivou analisar os cursos e formações, começando com uma análise e detalhamento de como se efetiva o ensino da Psicanálise por esses 
institutos/seminários, investigando, em um segundo momento, a incorporação da Psicanálise por algumas igrejas, principalmente as ligadas a 
esses seminários. A metodologia da pesquisa será descritiva, descrevendo o material documental presente nos sítios da Internet das instituições 
religiosas que oferecem curso teórico e de formação em Psicanálise. Procuramos com esse método coletar o máximo de dados a respeito de tais 
cursos, buscando compreender as ofertas dos cursos e suas articulações com as ideologias religiosa de cada instituição. De que maneira as igrejas 
modernas incorporam os pressupostos clínico-teóricos psicanalíticos é o escopo de nossa pesquisa. Nossa questão pode ser enunciada da 
seguinte forma: Como se dá a interface entre formação teológica e formação psicanalítica? Nossa metodologia está baseada em uma análise 
documental, com uma investigação dos sítios da Internet das instituições religiosas e por meio de entrevistas, elaborando séries, organizando o 
material em grupamentos que nos facilitaram a compreensão do fenômeno que estudamos. Até momento, foram realizadas as seguintes etapas 
de trabalho: (1) Levantamento das instituições religiosas que oferecem cursos teóricos e de formação em Psicanálise, (2) Levantamento, leitura e 
discussão da literatura especializada relacionada ao tema da pesquisa. O projeto encontra-se na fase de análise do material obtido ao longo da 
pesquisa.
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