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Ficha da unidade curricular  
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Psicologia e Pedagogia da Religião / 

Psychology and Pedagogy of Religion 

4,5 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Cristina Maria Ramos Cavalheiro de Sá Carvalho  

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Não aplicável / 

Not applicable 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

1. Conhecer o objeto e método da psicologia da religião no contexto da psicologia geral e das suas aplicações. 
2. Compreender que o desenvolvimento ocorre ao longo do ciclo de vida. 
3. Analisar a relação hereditariedade-meio-desenvolvimento, assim como o efeito da socialização sobre os processos 
de amadurecimento da personalidade. 
4. Compreender que o desenvolvimento religioso envolve a totalidade da personalidade. 
5. Conhecer as teorias do desenvolvimento psicológico. 
6. Reconhecer a influência do desenvolvimento psicológico no comportamento religioso. 
7. Conhecer os processos de desenvolvimento religioso e as principais teorias que os sistematizam 
8. Retirar consequências pedagógicas dos processos de desenvolvimento religioso estudados. 

 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

1. To know the object and method of the psychology of religion in the context of general psychology and its applications. 
2. Understand that development occurs throughout the life cycle. 
3. To analyze the heredity-through-development relationship, as well as the effect of socialization on personality maturing 
processes. 
4. Understand that the religious development involves the entire personality. 
5. To know the theories of psychological development. 
6. Recognize the influence of psychological development in religious behavior. 
7. To know the religious development processes and the major theories that systematize 
8. Extract pedagogical consequences from the religious development processes studied. 

 

Conteúdos programáticos 

1. Psicologia da religião: objeto, métodos. 2. Vergote: experiência religiosa.3. Grom, dinâmicas de desenvolvimento; Avila, 
funcional, encontro.4. Compreensão religiosa: Piaget, Goldman. Prontidão para a religião. 5. Socialização religiosa: 
Erikson: Teoria epigenética. 6. Erikson: contribuição do desenvolvimento pessoal e social para desenvolvimento 
religioso.7.O desenvolvimento moral:Piaget,Julgamento Moral; Kohlberg: Teoria da Justiça.8. Depois de Kohlberg: Gilligan, 
cuidado; Damon, emoções morais;A teoria da identidade; Selman, tomada de perspetiva.9.Religiosidade I: Bronfenbrenner, 
a abordagem ecológica; Harms, Gruhen, a experiência religiosa; Godin, Desenvolvimento religioso; Deconchy, a idéia de 
Deus; Elkind, identidade religiosa; Babin, Fé religiosa.10. Desenvolvimento religioso II: Fowler, desenvolvimento religioso; 
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Oser, julgamento religioso.11. Religiosidade no Ciclo de vida Vida: Thun;12. Necessidades educativas: infância, 
adolescência, adultos emergentes, vida adulta. 

 

Syllabus 

1. Psychology of religion: object, methods.2.Vergote: religious experience.3. Grom, religious development dynamics; Avila, 
functional, encounter religiosity.4. Religious understanding: Piaget, Goldman: Readiness for religion. 5. Religious 
socialization:  Erikson: Epigenetic Theory. 6. Erikson:  contribution of personal and social development for religious 
development.7. Moral development: Piaget, Moral Judgment; Kohlberg: a Theory of Justice.8. After Kohlberg: Gilligan and 
care; Damon: Moral emotions; The theory of identity;  Selman, Role taking perspective.9.Religious development I:  
Bronfenbrenner, the ecological approach; Harms, Gruhen,  Religious Experience; Godin, Religious Development; 
Deconchy, The Idea of God; Elkind, Religious Identity;  Babin, Religious Faith.10. Religious development II: Fowler, 
Religious development; Oser, Religious judgment.11. Religiosity in the Lifecycle: Thun;12. Educational needs: childhood, 
adolescence, emerging adults, adult life. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

 
Objetivo 1. Conhecer o objeto e método da psicologia da religião no contexto da psicologia geral e das suas aplicações. 
Conteúdo 1. 
 
Objetivo 2. Compreender que o desenvolvimento ocorre ao longo do ciclo de vida. 
Objetivo 3. Analisar a relação hereditariedade-meio-desenvolvimento, assim como o efeito da socialização sobre os 
processos de amadurecimento da personalidade Conteúdos 2. e 3. 
 
Objetivo 4. Compreender que o desenvolvimento religioso envolve a totalidade da personalidade. 
Objetivo 5. Conhecer as teorias do desenvolvimento psicológico. 
Objetivo 6. Reconhecer a influência do desenvolvimento psicológico no comportamento religioso. 
Objetivo 7. Conhecer os processos de desenvolvimento religioso e as principais teorias que os sistematizam. 
Conteúdos 4. a 10.  
 
Objetivo 8. Retirar consequências pedagógicas dos processos de desenvolvimento religioso estudados. 
Conteúdo 11.  
 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

1. To know the object and method of the psychology of religion in the context of general psychology  
and its applications. Contents 1. 
 
2. Understand that development occurs throughout the life cycle. 
3. To analyze the heredity-through-development relationship, as well as the effect of socialization on personality maturing 
processes. Contents 2. and 3. 
 
4. Understand that the religious development involves the entire personality. 
5. Know the theories of psychological development. 
6. Recognize the influence of psychological development in religious behavior. 
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7. To know religious development processes and the major theories that systematize them. Contents 4. to 10. 
 
8. Extract pedagogical consequences from the religious development processes studied. Contents 11. 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Apresentação dos conteúdos, pela docente, com apoio visual e análise de exemplos; debate com os alunos; procura 
conjunta de situações de reconhecimento e aplicação. Crítica orientada das limitações encontradas nos estudos. 
Sistematização das consequências pedagógicas decorrentes das teorias em colaboração com os alunos. 
 
Critérios de Avaliação: 

‒ 50% avaliação contínua: assiduidade, pontualidade e Portefólio; 
‒ 50% exame. 

 
Elaboração do Portefolio (6 temas das aulas): 

0. Índice; apresentação. 
1. Apresentação do problema, justificação; 
2. Ilustração (de acordo com as preferências/competências dos alunos; 
3. Integração científica do problema [na(s) teoria(s) adequada(s)]; breve discussão. 
4. Conclusão: aprendizagem realizada. 

N.º páginas padrão: Parte 1. 1-2pp; Parte 2. 1-2pp; Parte 3. 2-5pp.  
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Teacher’ content presentation with visual aids and examples for analysis. Debate with students.  Joint search for exemplary 
situations. Oriented critique of the limitations found in the studies. Systematization of pedagogical consequences of the 
theories in collaboration with students. 
 
Assessment criteria: 
- 50% continuous assessment: attendance, punctuality and Portfolio; 
- 50% exam. 
 
Preparation of the portfolio (6 themes of classes): 
0. Contents; presentation. 
1. Problem presentation, justification; 
2. Illustration (according to the students preferences / skills); 
3. Scientific problem Integration [theory (s) appropriate (s)]; brief discussion 
4. Conclusion: Learning out put from the reflexive experience. 
Standard pages number: Part 1. 1-2pp; Part 2. 1-2pp; Part 3. 2-5pp. 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

1. Conhecer o objeto e método da psicologia da religião no contexto da psicologia geral e das suas aplicações. 
Apresentação dos conteúdos, pela docente, com apoio visual e análise de exemplos. 
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2. Compreender que o desenvolvimento ocorre ao longo do ciclo de vida. Apresentação dos conteúdos, pela 
docente, com apoio visual e análise de exemplos. Procura conjunta de situações de reconhecimento e aplicação. 
3. Analisar a relação hereditariedade-meio-desenvolvimento, assim como o efeito da socialização sobre os processos 
de amadurecimento da personalidade. Apresentação dos conteúdos, pela docente, com apoio visual e análise de 
exemplos. Debate com os alunos 
4. Compreender que o desenvolvimento religioso envolve a totalidade da personalidade. Apresentação dos 
conteúdos, pela docente, com apoio visual e análise de exemplos. Debate com os alunos. Procura conjunta de 
situações de reconhecimento e aplicação. 
5. Conhecer as teorias do desenvolvimento psicológico. Apresentação dos conteúdos, pela docente, com apoio 
visual e análise de exemplos. Procura conjunta de situações de reconhecimento e aplicação. Crítica orientada 
das limitações encontradas nos estudos. 
6. Reconhecer a influência do desenvolvimento psicológico no comportamento religioso. Procura conjunta de 
situações de reconhecimento e aplicação. 
7. Conhecer os processos de desenvolvimento religioso e as principais teorias que os sistematizam. Apresentação 
dos conteúdos, pela docente, com apoio visual e análise de exemplos. Procura conjunta de situações de 
reconhecimento e aplicação. 
8. Retirar consequências pedagógicas dos processos de desenvolvimento religioso estudados. Debate com os 
alunos. Procura conjunta de situações de reconhecimento e aplicação. Sistematização das consequências 
pedagógicas decorrentes das teorias em colaboração com os alunos. 

 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

1. To know the object and method psychology of religion in the context of general psychology and its applications. Teacher’ 
content presentation with visual aids and examples of analysis.  
2. Understand that development occurs throughout the life cycle. Teacher’ content presentation with visual aids and 
examples of analysis. Joint search for exemplary situations. 
3. To analyze the heredity-through-development relationship, as well as the effect of socialization on personality maturing 
processes. Teacher’ content presentation with visual aids and examples of analysis. Debate with students. 
4. Understand that the religious development involves the entire personality. Teacher’ content presentation with visual 
aids and examples of analysis. Debate with students. Joint search for exemplary situations. 
5. Know the theories of psychological development. Teacher’ content presentation with visual aids and examples of 
analysis.  Joint demand for recognition and enforcement situations. Oriented critique about the limitations found in the 
studies. 
6. Recognize the influence of psychological development in religious behavior. Joint search for exemplary situations. 
7. Know the religious development processes and the major theories that systematize. Teacher’ content presentation 
with visual aids and examples of analysis. Joint search for exemplary situations.  
8. Find pedagogical consequences of religious development processes studied. Debate with students. Joint search for 
exemplary situations. Systematization of pedagogical consequences of the theories in collaboration with students. 
 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) 

Sá Carvalho, C. (2004) Psicologia.Lisboa:SNEC.Piaget, J. Inhelder, B.(1979)A psicologia da criança.Lisboa:Moraes 
Editores.Goldman, R.(1965) Rediness for religion.New York: Seabury. Erikson, E.H.(1963)  Childhood and Society. New 
York: Norton. Damon,W.(1988)The Moral Child.New York:The Free Press.Gilligan,C.(1982)In a Different Voice–
Psychological Theory and Women´s Development.Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press.Piaget, J.(1982)Le 



 
 

Universidade Católica Portuguesa Email:direcao.ft@ucp.pt 

Palma de Cima 1649-023 Lisboa Tel. 217 214 150 

Jugement Morale chez l’enfant. Paris,PUF:1982.Godin,A.(1985)The Psychological Dynamics of Religious 
Experience.Birmingham,Alabama:Religious Education Press.Fowler, J.(1985)Stages of Faith:The Psychology of Human 
Development and the Quest for Meaning.San Francisco:Harper. Oser, F.;Gmünder, P.(1991)Religious Judgment, A 
Developmental Approach.Birmingham, Alabama: Religious Education Press.Oser, F.(1996)El origen de Dios en el 
niño.Madrid: Ediciones San Pío X. 

 


