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Verificamos, nas últimas três décadas, que o campo religioso brasileiro assumiu uma 

nova característica, uma nova face. Longe do monopólio da Igreja Católica o pluralismo 

religioso alavanca a liberdade religiosa. Hoje podemos observar uma intensa circulação de 

pessoas pelos mais diversos espaços religiosos na busca de alternativas que ofereçam sentido 

ao sem sentido.  

Para Siqueira
1
 (1999), 

estes Novos Movimentos Religiosos são marcados por uma significativa 

autonomia religiosa dos atores, que circulam entre os grupos, constroem 

em boa medida, por conta própria, sua religiosidade, numa espécie de 

bricolagem (arranjo pessoal do religioso ou espiritualidade errante, 

religiões difusas, modelo holístico individual, coexistência de 

paradigmas) e por um crescente processo de destradicionalização da 

religião e de desinstitucionalização da identidade religiosa. Dá-se uma 

crescente subjetivação da religião e uma radicalização da pluralidade 

religiosa. Esta tende a transcender a dimensão institucional, 

conformando-se, sobretudo, como consciência individual. 

 

Esses processos sazonais de mutação religiosa têm ocorrido, gerando um novo perfil 

religioso; esse perfil é caracterizado pelo fenômeno que a literatura especializada 

convencionou denominar trânsito religioso (Coelho, 2009, p. 2
2
). 

Buscando compreender melhor como ocorre este fenômeno realizamos uma pesquisa 

com a comunidade universitária da Universidade Estadual de Maringá. A proposta deste 

trabalho é mostrar como acontece este movimento dentro do ambiente universitário, 

evidenciando as motivações que levam os indivíduos a buscar nas diversas formas de 

expressão religiosa respostas às suas demandas de fé. 

Nosso objetivo é compreender o fenômeno do trânsito religioso que ocorre dentro das 

diversas categorias que integram a comunidade universitária da Universidade Estadual de 

Maringá. Para tanto, num primeiro momento, aplicamos um questionário com membros dessa 

comunidade para detectar a adesão religiosa dos indivíduos, assim como o índice de 
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mobilidade religiosa que ocorre entre eles, tomando por base dados do Censo Religioso da 

Fundação Getúlio Vargas. 

A Universidade Estadual de Maringá - UEM foi criada no ano de 1969 e está 

localizada no município de Maringá, região noroeste do Estado do Paraná. Além do território 

circunvizinho, a comunidade universitária é composta por pessoas das mais diversas regiões 

do Estado, assim como do País. A população que transita diariamente pela UEM aproxima-se 

de 25.000
3
 pessoas, sendo que deste total 84%

4
 são acadêmicos, 10%

5
 são servidores técnico-

administrativos e 6%
6
 são servidores docentes. 

 

Trânsito religioso 

O trânsito religioso, visto como um fenômeno dentro do campo religioso brasileiro, 

tem gerado um novo cenário e constitui-se em um dos temas mais relevantes da atualidade no 

que diz respeito à religião no Brasil. 

Observa-se uma intensa circulação de pessoas pelos diferentes espaços religiosos. 

Esses movimentos são perceptíveis a partir da análise de pesquisas demográficas oficiais, que 

visam entender o campo religioso nacional. A partir da década de 1980, este fenômeno 

começou a fazer-se notado no êxodo progressivo e cada vez mais acelerado do Catolicismo 

Romano para o Protestantismo, de missão ou pentecostal. Com a perda da hegemonia da 

Igreja Católica e o surgimento de novas denominações, houve um favorecimento à 

mobilidade dos fiéis. A modernidade trouxe uma diminuição gradativa de força ao 

“compromisso religioso dos indivíduos como qualquer sorte de definição ou credo”, levando 

os indivíduos “a ligações cada vez mais passageiras”
7
 (Bitun, 2007). 

A secularização proporcionou a efetivação de profundas mudanças no campo 

religioso. Preconizando a neutralidade religiosa do Estado, a religião restringiu-se à vida 

privada ou à particularidade das consciências individuais. Assim, o indivíduo percebeu-se 

livre, não se prendendo mais às práticas religiosas relativas às instituições tradicionais. 

No caso brasileiro, a ampla liberdade religiosa resultante da secularização do Estado 

está na raiz da desmonopolização religiosa, da formação e expansão do pluralismo religioso e, 

por conseqüência, do acirramento da concorrência religiosa.  

A liberdade adquirida pelo fiel constitui a possibilidade de escolha a diferentes estilos 

religiosos, percebendo-se este livre para cambiar de religião em religião segundo seu próprio 

entendimento e desejo. 
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Uma mudança importante tem acontecido no significado das religiões e igrejas no seu 

aspecto de instituição. [...] A instituição motiva menos a dedicação subjetiva de seus membros 

enquanto estes, pelo contrário, servem-se dela. Tem-lhes valor à medida que lhes responda 

aos desejos, demandas, expectativas. Essa nova perspectiva permite que as pessoas assumam 

os elementos das religiões que no momento lhes satisfaçam os anseios, não se inibindo de 

fazê-lo misturando fragmentos religiosos provenientes de diferentes fontes religiosas num 

ecletismo existencial. A modernidade se caracteriza pelo movimento de pluralização, 

oferecendo um leque de opções. As possibilidades de escolha aumentam, assim como as 

combinações religiosas tornam-se ilimitadas (Libânio, 1998, 62-63
8
). 

Para Mariano (2002
9
), as mudanças para as mais diversas denominações são 

motivadas pelo fato de que muitas organizações religiosas, além de reforçar seu proselitismo, 

estimulando o ativismo do clero e a militância dos leigos, procuram, como forma de atrair 

clientela e recrutar novos adeptos, conquistar novos nichos de mercado, especializando-se na 

oferta de produtos e serviços adaptados aos interesses e preferências específicos de 

determinados estratos sociais. De modo que o contexto pluralista, por conta de seu estímulo à 

competição e à diversificação da oferta de produtos e serviços religiosos, aumenta a 

probabilidade de que os interesses materiais e ideais dos mais distintos grupos sociais sejam 

contemplados e atendidos. Numa situação de monopólio, em contraste, a diversidade de 

produtos e serviços religiosos tende a ser mais limitada, na medida em que uma única religião 

tem menor capacidade de diversificar sua oferta de bens de salvação – sem comprometer sua 

mensagem e seus propósitos – para atender, satisfatória e concomitantemente, à 

heterogeneidade dos interesses e preferências religiosos dos mais distintos grupos sociais de 

uma sociedade complexa e pluralista. 

Pierucci, citado por Bitun
10

, enfatiza: 

A forma plural de disseminação do que é tido como religioso – com o 

conseqüente aumento da oferta de opções religiosas, sua diversificação 

interna e a crescente demanda por essas ofertas, configurando o que vem 

sendo chamado de trânsito religioso – resulta na autonomização do 

indivíduo, agora um “errante religioso”, liberto das amarras da cultura 

religiosa tradicional. A conquista da liberdade religiosa funciona como 

garantia e alternativa a qualquer megaencantamento, tradicionalismo e 

fundamentalismo e como conduto para uma condição – no limite – 

laica, atitude socialmente legitimada. Ou seja, a liberdade de opção por 

uma  religião em detrimento de outra enseja a liberdade de opção por 

nenhuma religião (Pierucci apud, 1997, p. 257). 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

4 

 

 

Para Souza (2006, p. 21-22
11

) o trânsito religioso é indicador de que os “modelos oficiais 

de religião” têm sido substituídos, ou coexistem com referenciais religiosos cambiantes, 

respondendo à demanda dos sujeitos de fé. Os anseios de significação imediata desses sujeitos 

encontram na “vagabundagem religiosa” sua atitude mais coerente. Com o surgimento de 

inúmeros movimentos de espiritualidade que suavizam ainda mais os vínculos com uma 

tradição religiosa específica, o compromisso e a própria fé ficam relativizados. 

Todavia, os modelos de escolha racional do comportamento religioso partem também 

do pressuposto de que os indivíduos pesam os custos e benefícios de diferentes ações, para, a 

partir disto, escolher formas de agir que maximizam sua rede de benefícios. Esses modelos 

consideram que comportamentos religiosos, tais como a pertença a um grupo, a participação e 

a troca de grupo religioso podem ser explicados pelo comportamento que visa maximizar os 

resultados. 

 

A adesão religiosa e o trânsito religioso na UEM 

Nas últimas décadas o campo religioso brasileiro sofreu transformações que 

resultaram na fragmentação institucional e possibilitaram às pessoas certa facilidade para 

circularem pelas novas alternativas religiosas. A configuração atual do campo religioso 

brasileiro tem refletido em todos os espaços e em todos os segmentos da sociedade e o meio 

acadêmico não foge a este contexto. Para se ter um parâmetro de como se comporta esta 

população no sentido das práticas e crenças religiosas dentro do espaço universitário, tanto 

como campo de estudos como campo de trabalho, realizamos uma pesquisa com a 

comunidade universitária. 

Os dados necessários para o desenvolvimento do trabalho foram obtidos por meio da 

aplicação de um questionário dentro do campus universitário, contemplando as três categorias 

que compõem esta população: acadêmicos, servidores técnico-administrativos e servidores 

docentes, sendo que para cada uma delas adotamos o princípio estatístico da “aleatoriedade”, 

procurando entrevistar o mesmo número de indivíduos. A pesquisa foi realizada com destaque 

para a mobilidade religiosa que ocorre entre os indivíduos, por ser a comunidade universitária 

um referencial de toda a comunidade maringaense, além de nela estarem inseridos indivíduos 

de várias regiões do Estado do Paraná e do Brasil. 
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Visando identificar a adesão religiosa, assim como a mobilidade dos indivíduos que 

transitam entre as diversas denominações e para uma melhor organização dos trabalhos, 

iniciamos a pesquisa com os acadêmicos, abordando-os em espaços de agrupamento comum 

como cantina e biblioteca. O número total de entrevistados desta categoria foi de 150. Num 

segundo momento, partimos para a pesquisa com os técnico-administrativos, visitando-os nos 

diversos setores de trabalho. Conseguimos entrevistar 151 servidores, ou seja, o total a que 

nos tínhamos proposto. Após esta etapa, fomos em busca dos servidores docentes. Para que 

conseguíssemos entrevistar o maior número possível (147) dentro do total que havíamos 

estabelecido (150 para cada categoria) contamos com a ajuda de colegas dos diversos 

departamentos e centros e que estão em contato mais direto com estes, uma vez que a área 

física do campus é bastante extensa e os docentes ficam agregados nos diversos centros e 

departamentos em que estão lotados. Diferentemente dos acadêmicos, não existe um lugar 

comum onde ocorre certa concentração desta categoria, por isso foram estas entrevistas que 

levaram o maior tempo para serem realizadas. 

O resultado da nossa pesquisa foi agrupado da seguinte forma, dentro das três 

categorias que compõem o estudo: um grupo que se mantém fiel à sua adesão religiosa de 

origem e outro que já transitou por uma ou mais denominações religiosas. Dentre aqueles que 

já cambiaram de religião, nosso intuito é diagnosticar os motivos que levam os mesmos a tal 

prática. 

A pesquisa foi realizada no período de setembro a dezembro de 2009 e de todos os 

indivíduos abordados apenas alguns optaram por não responder ao questionário. 

 

Resultado da pesquisa 

Embora a sociedade brasileira permaneça predominantemente católica, podemos 

observar que dentro do espaço acadêmico a situação difere em alguns aspectos dos dados 

apresentados pelos censos dos últimos anos.  

Do total de componentes da população universitária, o número de entrevistados para 

esta pesquisa foi de 448 indivíduos, sendo 150 acadêmicos, 151 técnico-administrativos e 147 

docentes, o que representa 1,79% de toda a comunidade universitária. 

Para se ter uma idéia da situação da religiosidade brasileira, a Fundação Getúlio 

Vargas, por meio do Centro de Políticas Sociais publicou, a partir dos microdados do Censo 

Demográfico de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o Censo Religioso do 
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Brasil, onde apresenta o seguinte quadro, dentre as 10 religiões mais representativas que 

agregam a sociedade brasileira: Católicos Romanos 73,55%, Evangélicos 11,65%, Espíritas 

Kardecistas 1,32% e os que se denominam sem religião 7,35%. 

De acordo com o Censo Religioso, o terceiro grupo em número de fiéis é o dos “Sem 

religião”. Pelos mesmos registros, o crescimento dos que se declaram sem religião está em 

constante crescimento: de 700.000 em 1970, passou para 2 milhões em 1980, chegou a 7 

milhões em 1991 e a 12,5 milhões em 2000; nesse último período o aumento verificado 

representa uma variação de 5,5 milhões de habitantes. 

No espaço acadêmico constatamos a seguinte realidade em relação à adesão religiosa: 

 

Tabela nº 01 – Adesão religiosa no espaço acadêmico 

 

ADESÃO RELIGIOSA POR 

CATEGORIA 

 

ACADÊMICOS 

(%) 

TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS 

(%) 

 

DOCENTES 

(%) 

Católica  62,1 87,9 72,6 

Evangélica 9,7 4,8 9,4 

Espírita Kardecista 3,2 - 0,9 

Outras religiões 4,8 3,2 1,7 

Nenhuma religião 20,2 4,0 15,4 

 

Quanto aos pesquisados que já transitaram de uma religião para outra constatou-se a 

seguinte situação: acadêmicos (17,3%); técnico-administrativos (17,9%) e docentes (20,4%). 

Dentre os que já mudaram, o catolicismo foi o que mais perdeu e menos recebeu adeptos. 

 

Tabela nº 02 – Trânsito religioso no espaço acadêmico 
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ADESÃO RELIGIOSA 

ANTERIOR 

 

ACADÊMICOS 

(%) 

TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS 

(%) 

 

DOCENTES 

(%) 

Católica  92,3 92,6 100,0 

Evangélica 7,7 3,7 - 

Não adepto (ateu) - 3,7 - 

 

ADESÃO RELIGIOSA ATUAL 

 

ACADÊMICOS 

(%) 

TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS 

(%) 

 

DOCENTES 

(%) 

Católica 3,8 - 13,3 

Evangélica 19,2 77,8 43,3 

Cristianismo - 3,7 - 

Espírita 19,2 11,1 23,3 

Budista 7,7 - 3,3 

Candomblé - - 3,3 

Muçulmana - - 3,3 

Agnóstico - 3,7 - 

Não adepto (ateu) 15,4 - - 

Nenhuma 34,6 3,7 10,0 

 

Podemos observar que as denominações evangélicas foram as que mais receberam 

adeptos, enquanto o número dos que se dizem adeptos de nenhuma religião também é 

significativo. Porém, foi o espiritismo que mais surpreendeu como nova opção religiosa. 

 

Adesão ao espiritismo 

Andrade (2002, p. 168-169
12

) enfatiza que é no aspecto doutrinário do espiritismo que 

se encontra explicações para entender a sua rápida aceitação, seja pelo seu potencial 

secularizador, seja pelas referências arcaicas contidas nas noções de espírito e de alma 

presentes nos sistemas religiosos mais antigos e elementares. Enfatiza, ainda, que uma das 

características desta doutrina, que muito facilitou sua penetração no Brasil foi a fraca 

exigência por um exclusivismo religioso, que havia sido ferozmente imposto pelo catolicismo 

através da Inquisição, do qual também não abria mão o protestantismo através de outros 

métodos de persuasão. Era justamente desta flexibilidade que a sociedade brasileira 

necessitava para expressar o complexo leque de crenças presentes na religiosidade brasileira. 

Para os acadêmicos, as motivações que os levaram ao espiritismo têm seu ponto forte 

nas respostas às perguntas sobre a existência humana não encontradas no catolicismo. Além 

disso, ver o espiritismo como uma doutrina consoladora que contempla explicações lógicas 

para as injustiças e a possibilidade de evoluir como pessoa; os esclarecimentos nas questões 

religiosas, assim como a concepção de que o espiritismo proporciona a possibilidade de 

desenvolver uma fé raciocinada, a incompatibilidade com as ideologias do catolicismo e a 
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crença na reencarnação são alguns dos motivos declarados pelos pesquisados para a adesão a 

esta doutrina. 

Entre os técnico-administrativos, uma servidora declarou que, em princípio, mudou 

para o espiritismo porque precisava encontrar uma explicação mais lógica, baseada na fé e na 

ciência para os fatos que nos rodeiam, dúvidas cujas respostas não encontrou na Igreja 

Católica. Mesmo não obtendo as respostas procuradas, percebeu que o motivo que a levou a 

buscar outra doutrina foi o aconchego fraterno, um abraço acolhedor que expressasse pela 

atitude o que Cristo sempre pregou, por menor que fosse essa ação. A identificação com a 

doutrina espírita e o fato de não estar vinculado a uma instituição (devido à descrença nesta), 

mas buscar viver os ensinamentos de Jesus como a fé, o amor, a bondade e principalmente a 

caridade também são motivos para a adesão a esta alternativa religiosa. 

Os ensinamentos espíritas proporcionam respostas mais claras e coerentes para as 

dúvidas cotidianas, revelando que nada acontece por acaso e que os fatos estão baseados na 

lei da ação e reação, enquanto, segundo esta docente, o catolicismo prega as leis divinas de 

uma forma mais rígida. Para outra, o motivo da mudança está em não aceitar muitos dos 

conceitos e atitudes da Igreja Católica. Outros motivos baseiam-se no fato de que os 

fundamentos da doutrina espírita atendem de forma mais apropriada as questões existenciais, 

de modo que seus adeptos têm contato com elementos filosóficos, científicos e religiosos, sem 

problemas com dogmas, mostrando que a fé não deve ser apenas cega ou mística, mas ela 

deve ser raciocinada. 

 

Adesão às denominações evangélicas 

Os acadêmicos que buscaram uma nova alternativa religiosa foram motivados pela 

busca de respostas às suas necessidades espirituais, assim como a identificação com as 

práticas e crenças vividas dentro da nova denominação religiosa. Dentre os que foram para 

denominações evangélicas, a não compatibilidade com a ideologia sustentada, a melhor 

adaptação ao meio e as respostas encontradas quanto à espiritualidade que se buscou, assim 

como o conforto proveniente do melhor acolhimento por parte dos membros da nova igreja, 

são motivos que pesaram na escolha da nova prática religiosa. Apenas um dos entrevistados 

alegou que o motivo foi a “imposição familiar” que o levou a esta mudança. Entretanto, um 

dos poucos entrevistados que cambiaram da igreja evangélica para a católica alegou que a 

desorganização da igreja a qual era adepto foi o motivo da mudança.  
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Observamos que a mobilidade religiosa dentre os alunos não é freqüente. Dentre os 

que mudaram, apenas um respondeu que já mudou duas vezes, indo da Igreja Católica para o 

espiritismo e agora não freqüenta nenhuma delas. 

Quanto aos que deixaram a Igreja Católica e não aderiram a nenhuma outra 

denominação, afirmam, entre outras, que estas não tem comprovações e argumentos que os 

façam acreditar em qualquer religião; a falta de acompanhamento, por parte da igreja, em 

geral, das mudanças que ocorrem na sociedade; assim como mudanças de concepções, a 

descrença na veracidade das informações e boas intenções das igrejas em geral e até mesmo a 

dialética da história são alguns dos motivos alegados para a mudança.  

Segundo um dos acadêmicos os dogmas são vistos como fator de impedimento no 

desenvolvimento de pensamento próprio para determinados assuntos e foi um dos 

agravantes que o impulsionaram à decisão de deixar a religião e obter liberdade de 

pensamento. O dogma constitui uma verdade de fé. É um ponto definido e indiscutível de 

uma doutrina. Na Igreja Católica, o dogma é definido por ela como uma expressão legítima 

e necessária de sua fé. 

Para os técnico-administrativos que deixaram a Igreja Católica e se mudaram para 

outras denominações evangélicas, a identificação com a nova fé professada, convicções e 

mudanças de conceitos que elas trazem, o encontro com o que se buscava, a boa acolhida e o 

apoio emocional recebido dos membros da nova denominação e alguns acontecimentos no 

transcorrer da vida, são alguns dos motivos alegados para a mudança.  

Alguns também afirmam que nas denominações evangélicas tiveram um encontro 

mais íntimo com Deus e o conheceram melhor.  

Um dos entrevistados alegou que o motivo que o levou a fixar-se na nova 

denominação religiosa foi a observância de que a realização de estudos bíblicos contínuos, 

bem como a participação efetiva do que se estuda na Bíblia e a prática do que é estudado 

permite que cada membro possa analisar o que é pregado, visto que estes estudos 

proporcionam um conhecimento bíblico que permite essa análise, havendo assim uma 

participação mais efetiva da comunidade na vida da igreja. Uma maior ação social 

verificada na nova opção religiosa também contou como ponto a favor para a mudança.  

Outro entende que a Igreja Católica deixou de ensinar aquilo que realmente está 

escrito na Bíblia, ou seja, a verdade de que “nós só vamos ao Pai através de Jesus Cristo”. 
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Entende ainda que a Igreja Católica é idólatra e cheia de tradições que não têm respaldo 

bíblico. 

Para outro, a religião católica baseia-se em tradições humanas e as coloca acima da 

Bíblia, inclusive reivindicando para si prerrogativas exclusivas de Deus. Por acreditar que 

somente a Bíblia tem a Palavra final em assuntos espirituais, ele não podia mais concordar em 

seguir a doutrina que considera dos homens. 

Dentre os entrevistados, um que se considerava ateu, hoje se diz professo do 

cristianismo. Alega que mudou de orientação religiosa através do estudo, da filosofia e da 

biologia. Segundo ele, não é mais possível se sentir um “ateu intelectualmente realizado”. Os 

avanços da ciência apontam para a realidade de um Designer Inteligente, apesar do 

materialismo ainda dominar o método científico. Em sua opinião isso é uma questão de 

tempo, uma ou duas gerações. Entende, ainda, que o Cristianismo é a única visão de mundo 

que faz sentido, por isso mudou de lado.  

Um dos que deixaram a Igreja Católica e hoje se diz agnóstico considera haver 

incompatibilidade entre a filosofia e a doutrina. Para ele o mundo mudou, evoluiu, mas 

entende que as religiões não se adequaram aos tempos modernos. 

Entre os docentes pesquisados, todos os que mudaram de denominação religiosa 

deixaram a Igreja Católica. Porém alguns consideram que mudaram apenas durante um 

determinado período no momento em que buscaram um novo sentido religioso para suas 

vidas, enquanto outros admitem que freqüentam mais de uma denominação simultaneamente, 

ainda que se considerem católicos.  

Aqueles que mudaram efetivamente para as denominações evangélicas alegam que a 

busca de melhoria contínua do estilo de vida, a não aceitação doutrinária, uma espiritualidade 

mais intensa, uma maior intimidade com Deus e como conseqüência uma maior vontade de 

viver; a identificação com a concepção cristã da nova denominação religiosa; divergência 

quanto à prática de algumas doutrinas e a busca de um melhor conhecimento dos 

ensinamentos bíblicos são os motivadores das mudanças realizadas. 

Dentre estes, um entende que ao ler a Bíblia e de acordo com a sua concepção alguns 

conceitos do catolicismo estão errados; outro, que a atual igreja é mais fiel aos ensinamentos 

da Palavra de Deus (Bíblia) e outro ainda considera que mudou por problemas teológicos. 

Quanto àqueles que hoje não são adeptos de nenhuma denominação religiosa, um 

afirma que se tornou ateu e depois agnóstico convicto enquanto outro diz que o afastamento 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

11 

 

da religião ocorreu logo que começou a cursar o ensino superior. Para outro a descrença o 

levou a afastar-se de qualquer forma de religiosidade. 

Do total de 448 pesquisados, 83 responderam que já mudaram de denominação. 

Destes, 80 responderam que mudaram apenas uma vez; 2 afirmaram que cambiaram de 

denominação duas vezes, enquanto apenas 1 admitiu que já transitou oito vezes ou mais, pelas 

diversas denominações religiosas. 

Tendo em vista que 100% dos acadêmicos entrevistados são alunos dos cursos de 

graduação, o grau de instrução predominante para esta categoria foi o ensino médio. 

Quanto aos técnico-administrativos, a maioria é portadora do título de especialista, 

enquanto os docentes entrevistados são, quase na sua totalidade, portadores do título de 

doutor. 

Quanto à renda familiar, os acadêmicos apresentam a seguinte situação: entre 4 e 10 

salários mínimos registrou-se um percentual de 53,8%, enquanto que acima de 10 salários 

mínimos o índice apresentado foi de 30,8%. 

Com relação aos técnico-administrativos a situação também é semelhante: 60,9% tem 

renda familiar entre 4 e 10 salários mínimos, enquanto 31,1% percebem uma renda superior a 

10 salários mínimos. 

Quanto aos docentes, 19,1% tem renda familiar entre 4 e 10 salários mínimos, 

enquanto que 80,9% tem renda familiar acima de 10 salários mínimos. 

Em relação à faixa etária, os acadêmicos entrevistados situam-se, na sua maioria, entre 

17 e 20 anos. Entre os técnico-administrativos e os docentes a faixa etária predominante situa-

se entre 36 e 55 anos. 

Quanto ao sexo, embora a escolha dos entrevistados seja aleatória, a maioria da 

população pesquisada é do sexo feminino, apresentando o seguinte quadro: acadêmicos 62% e 

técnico-administrativos 66,9%. Na categoria docente a situação mostrou-se um pouco 

diferente com um percentual de 45,6% do sexo feminino. 

 

Conclusão 

O nosso objetivo quando da realização deste trabalho era conhecer um pouco mais 

como a religião acontece na atualidade e o espaço acadêmico foi o escolhido por estarmos 

inseridos dentro desta realidade, enquanto servidores da instituição. Procuramos dar enfoque 

especial ao trânsito religioso por ser um tema que sempre nos chamou a atenção. Tentar 
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entender um pouco mais sobre como ele ocorre, procurando alcançar os motivos que levam os 

indivíduos a se deslocarem de uma denominação religiosa para outra, conjeturando se o 

espaço acadêmico, cujo contato com a ciência é constante, influencia de alguma maneira esta 

realidade. 

Percebemos que entre os acadêmicos e docentes que estão inseridos no mundo 

científico o número daqueles que não são adeptos de nenhuma religião, assim como aqueles 

que deixaram de ser adeptos e optaram por nenhuma denominação é bastante significativo em 

relação aos servidores que tem função mais técnica e administrativa dentro da universidade. 

Constatamos também ser expressiva, entre essas duas categorias, a mobilidade para o 

espiritismo. Enquanto, segundo o Censo Religioso Brasileiro dentro do ranking nacional os 

adeptos do espiritismo kardecista representa 1,32% da população brasileira, dentro da 

comunidade universitária este percentual sobe para 21,2% (considerando aqueles que optaram 

por esta doutrina em detrimento de outras denominações quando da mudança). Quanto 

àqueles que se declaram adeptos de nenhuma religião também é maior o número dentro destas 

duas categorias (acadêmicos e docentes), ficando assim representada em relação à situação 

religiosa brasileira: enquanto no Brasil os que se declaram sem religião representam 7,35%, 

dentro da população universitária este percentual sobe para 22,3%. 

Desta maneira, no âmbito da Universidade Estadual de Maringá encontramos um 

quadro um pouco diferente do que ocorre no Brasil com relação às novas práticas religiosas. 

Embora a grande maioria dos entrevistados seja adepta do catolicismo, constatamos também a 

expressiva evasão que deu-se desta denominação para outras, enquanto que o fluxo de 

mudança entre as denominações evangélicas é bem pequeno.  

Quanto ao trânsito religioso no ambiente acadêmico a situação é análoga ao que vem 

acontecendo nas diversas regiões do País. 

A diversidade religiosa do Brasil recente exige levar em consideração a mudança 

decisiva do peso específico do catolicismo na sociedade. Embora a sociedade brasileira 

permaneça predominantemente católica, uma variedade de outros grupos religiosos tiveram 

dramático crescimento nas últimas décadas. 

Segundo a CNBB (1993, p. 51
13

) no panorama atual do campo religioso, aliada à 

demanda reprimida ou não satisfeita pelos velhos espaços institucionais, sobretudo cristãos, 

dinamiza-se uma diversificação de ofertas a serem canalizadas dentro e fora dos espaços 
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propriamente institucionais. Assim, em seu documento A Igreja Católica diante do 

pluralismo religioso no Brasil, ela afirma que:  

 
...é unânime um reconhecimento da perda de hegemonia e da capacidade 

de manutenção das práticas católicas no Brasil, pois sua rede de serviços 

há muito não mantém seu crescimento vegetativo ou desenvolvimento 

conforme o ritmo de nossa expansão demográfica e de nossos 

movimentos migratórios. Enquanto isso, a expansão de outras igrejas, a 

exemplo das Pentecostais, mantém suas curvas de expansão 

extraordinária [...] utilizando para isso, inclusive, recursos eletrônicos. 

(CNBB, 1993, p. 48). 

 

Dentro do quadro de indivíduos pesquisados constatou-se que, embora a mobilidade 

religiosa seja significativa, poucos são adeptos de nenhuma denominação religiosa, o que não 

significa que não tenham uma experiência religiosa individual, sem vínculo com qualquer 

instituição. Mesmo dentre aqueles que transitaram de uma denominação para outra, poucos 

abandonaram suas crenças e permanecem desligados das práticas religiosas. Constata-se  

assim  que,  quando  determinados  ritos  ou  práticas  não respondem  mais  às  suas 

demandas de fé, os indivíduos buscam em outras expressões religiosas aquilo que os colocam 

em contato com o divino ou o sagrado. Ao final, o que prevalece é a idéia da busca do 

encontro pessoal com a divindade ou consigo mesmo por meio das diversas formas de 

expressão religiosa que se oferecem à coletividade.  

Assim, sendo o homem possuidor de uma natureza religiosa que revela um aspecto 

essencial e permanente da humanidade, esta mesma natureza estabelece a necessidade da 

ligação com a força e a origem do ser além do homem.  

Para reforçar esta natureza religiosa que é parte da essência do homem, Jorge J. 

Simões, em sua obra Cultura Religiosa: O Homem e o Fenômeno Religioso, reitera: 

A constatação da presença universal do fenômeno religioso leva o 

antropólogo Bronislaw Malinowski a afirmar que „não há povo, por mais 

primitivo que seja, em que não se veja a religião‟. O pensador francês 

Henri Bérgson escreve que „se encontram no passado, e se encontram até 

hoje sociedades humanas que não possuem ciência, nem artes, nem 

filosofia. Mas nunca existiu sociedade sem religião‟. Thomas O‟Dea diz 

que „a religião (...) até épocas recentes era encontrada universalmente em 

todas as sociedades humanas de que temos registro‟. Batista Mondin, 

partindo de pesquisas antropológicas, assevera que „o homem 

desenvolveu uma atividade religiosa desde a sua primeira aparição no 

cenário da história e que todas as tribos e todas as populações, de 

qualquer nível cultural, cultivaram alguma forma de religião. (1994, p. 

11-12
14

) 
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Essa ligação com a autoridade transpessoal oferece ao homem um ponto de referência 

que o defende da invasão de elementos externos à sua vida pessoal. Por se sentir visto e 

conhecido pela divindade, mesmo que expresse isso da maneira mais indistinta e 

desarticulada, ele pode encontrar, nas práticas religiosas, o atendimento ou a resposta às suas 

necessidades espirituais ou materiais, sejam essas práticas pessoais ou coletivas. 

Assim, dentro deste universo plural podemos constatar que o contexto acadêmico não 

foge à realidade presente no campo religioso brasileiro, onde se verifica a existência de certa 

inconstância na conduta religiosa que atinge os indivíduos indistintamente. Embora esta 

inconstância tenha a ver com a expansão e a diversificação das crenças religiosas, cujo 

pluralismo religioso tem favorecido este movimento, as respostas obtidas neste trabalho nos 

mostram que a raiz da humanidade continua firmada no transcendente. 
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