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Ementa: Nos últimos dois decênios dezenas de milhões de brasileiros passaram de suas religiões de
origem para outras religiões, denominações ou movimentos. Aumentou também o número dos “sem
religião”. Psicologicamente falando esse “trânsito” ( com ou sem “conversão”) se fez de maneira. São
frequentes as rupturas e crises psicocomportamentais ( pessoais e grupais) além de alterações de peso no
mapa sócio-religioso brasileiro com implicações até no plano sócio-político. O “pertencimento”
individual à nova religião e a “coesão” vivida no novo grupo de referência nem sempre são tranquilas
/ou duradouras em sociedades plurais como a do Brasil contemporâneo. Os processos psicológicos da
“conversão” a e do “pertencimento” às novas religiões costumam, ao contrário, ser complexos. É de se
admirar que sendo o fenômeno tão expressivo os estudos psicológicos sejam relativamente escassos. A
disciplina pretende levantar o que especialmente a Psicosociologia da Religião tem a dizer a respeito e
indagar quais as pistas teóricas e metodológicas que ela pode nos oferecer para a compreensão e/ou
manejo do fenômeno.
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