
JUSTIFICATIVA

O Esoterismo Ocidental como categoria de estudo no campo das Ciências da Religião é algo novo. Essa área de conhecimento 
apresenta, como característica a ela inerente, o desenvolvimento de uma religiosidade mais embasada no estudo que na fé, o 
que lhe confere inclinações acadêmicas. Foi assim que, em 1934, Harvey Spencer Lewis (1883-1939) entusiasta do 
Rosacrucianismo, fundou a Universidade Rose-Croix Internacional, mantida até o presente pela Ordem Rosa Cruz – AMORC. O 
programa aqui apresentado foi sendo estruturado desde 2009, ainda sob a estrutura da Seção B, Psicologia, quando se iniciaram
na URCI as atividades de pesquisa com foco no Esoterismo Ocidental da AMORC. O primeiro desafio foi a construção de uma 
base de linguagem comum dentro da Tradição da AMORC, desta forma o enfoque se deu na produção de um Glossário de 
Termos e Conceitos da Tradição Rosacruz da AMORC. Seguiram-se, então investigações em Psicologia do Esoterismo; História 
do Esoterismo e Rituais, bem como em Práticas Integrativas e Complementares e os Ensinamentos Rosacruzes e foi se 
mostrando necessário capacitar melhor os interessados em realizar investigações científicas no campo do Esoterismo Ocidental.
Assim iniciaram-se as oficinas de capacitação em projetos de pesquisa (2012) e um curso em Transdisciplinaridade (2014). 
Como universidade livre, a URCI se dispõe a ter como pesquisadores pessoas interessadas em produzir conhecimento, mas que 
não têm formação em pesquisa. Assim, torna-se cada vez mais necessário a capacitação dos interessados a partir de 
referenciais acadêmicos para que a produção possa se dar com a qualidade necessária às exigências dos programas de pós-
graduação stricto sensu, dedicados ao aprofundamento temático pela investigação científica.

OBJETIVOS

a) Instrumentalizar os participantes na temática do 
Esoterismo Ocidental para compreensão de seus 
impactos na sociedade contemporânea;

b) Capacitar os participantes no uso da metodologia de 
pesquisa com ênfase em Transdisciplinaridade;

c) Desenvolver metodologias de pesquisa em 
transdisciplinaridade para o diálogo entre Ciência e 
Tradição;

d) Fomentar o desenvolvimento da laicidade e do 
diálogo inter-religioso.

LINHAS DE PESQUISA OFERECIDAS 

1. DIÁLOGO CIÊNCIA E TRADIÇÃO. A linha objetiva 
situar o campo de estudo Esoterismo Ocidental a 
partir das Ciências da Religião.

2. SAÚDE, ESPIRITUALIDADE E 
TRANSDISCIPLINARIDADE.  A linha objetiva 
discutir o campo das Práticas Alternativas e Integrais, 
bem como a Espiritualidade em Saúde

3. ESTUDO INTRÍNSECO DO ESOTERISMO 
ROSACRUZ. A linha objetiva pesquisar os conceitos 
e conteúdos intrínsecos aos ensinamentos 
rosacruzes veiculados nas monografias e livros 
da AMORC colocando-os em diálogo entre si.
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