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Ementa: Nos últimos dois decênios milhões de brasileiros passaram de igrejas  institucionalmente mais 
tradicionais para outras igrejas, denominações ou movimentos das mais variadas procedências. Nem 
sempre esse “trânsito” se fez de maneira  tranqüila, podendo ocasionar  rupturas e crises psico-
comportamentais, pessoais e grupais, além de provocar alterações de peso no mapa sócio-religioso 
brasileiro. Os processos psicológicos da “conversão” e “pertencimento” às novas religiões costumam ser 
complexos seja psicológica, seja sociologicamente,  contudo, são poucos os estudos de psicólogos 
brasileiros a esse respeito. A disciplina pretende levantar o que especialmente a Psico-sociologia da 
Religião tem a dizer a esse respeito e indagar quais as pistas teóricas e metodológicas psicológicas que 
pode nos oferecer para a compreensão do fenômeno. 
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