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Errata referente à Dissertação de Mestrado intitulada A Ciência da Religião na Torre de Marfim?, 
defendida em 2012 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

a) Há vários erros em diversos lugares na dissertação, particularmente falhas ortográficas e problemas 
formais relacionados ao referencial bibliográfico. 

b) Entre os erros ortográficos encontram-se os seguintes: 

Na página 21 onde lê: Antonio leia-se Antônio. 

Na página 28 onde lê: ANPRECRE leia-se ANPTECRE. 

Na página 42 onde lê: reliigão leia-se religião. 

Na página 90 onde lê: rob leia-se hobby.  

Na página 102 onde lê: siginifica leia-se significa. 

Na página 102 onde lê: adiquirido leia-se adquirido. 

Na página 102 onde lê: excessial leia-se essencial. 

Na página l06 onde lê: essa ciência nasceu no ou do “vácuo” leia-se essa ciência não nasceu no ou 
do “vácuo”. 

c) Seguem as referências bibliográficas omitidas: 

BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais da Ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004. 

HARBISON, Frederick; MYERS, Charles A. Educação, mão-de-obra e crescimento 
econômico: estratégia do desenvolvimento dos recursos humanos. São Paulo: Cultura, 1965. 

LENOIR, Timothy. Instituindo a ciência: a produção cultural das disciplinas científicas. São 
Leopoldo: UNISINOS, 2004. 

MENDONÇA, Antônio Gouveia. Memórias da fase inicial da Ciência da Religião no Brasil. 
Março, pp. 192-214, 2007. São Paulo: Revista de Estudos da Religião.  Entrevista concedida a 
Ângela Cristina Borges Marques e Marcelo Rocha. 

QUEIROZ, José. J. Memórias da fase inicial da Ciência da Religião no Brasil. Março, pp. 192-
214, 2007. São Paulo: Revista de Estudos da Religião.  Entrevista concedida a Ângela Cristina 
Borges Marques e Marcelo Rocha. 

VALLE, Edênio. Memórias da fase inicial da Ciência da Religião no Brasil. Março, pp. 192-
214, 2007. São Paulo: Revista de Estudos da Religião.  Entrevista concedida a Ângela Cristina 
Borges Marques e Marcelo Rocha. 
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Resumo 

 

Em qual contexto profissional, os ex-alunos, titulados mestres e doutores, formados em 
Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, estão atuando? 
Esses cientistas da religião estão trabalhando na área da Ciência da Religião ou em outros 
ramos de conhecimentos, como: a Geografia, História, Sociologia, Psicologia, Pedagogia, 
Filosofia, Teologia, ou ainda, em setores da indústria e comércio? A presente pesquisa 
pretendeu responder essas perguntas. Para isso, foram realizadas entrevistas e aplicados 
questionários, contendo cerca de 70 perguntas relativas à função profissional da formação 
em Ciência da Religião, entre 2009 e 2011. Da leitura dos dados, à luz das abordagens 
teóricas, as categorias utilizadas são mercado de trabalho e ciência da religião. Os dados 
demonstram que, dos 75.5% titulados no mestrado, 16% não atuam na área da Ciência da 
Religião e nem no campo educacional; 31% correspondem aos que não estão trabalhando 
na área de formação – Ciência da Religião – mas atuam em diversos setores de ensino e 
pesquisa; 36% atuam estritamente na área da Ciência da Religião. Enquanto que, dos 
24.5% cientistas da religião com título de doutor em Ciência da Religião, 74% exercem 
atividade no campo da educação e 26% na área da saúde, em Psicologia. Do total apurado, 
33% estão atuando como profissionais liberais ou autônomos sem vínculos de emprego, 
33% no setor privado, 21% como microempresários e 13% no setor público. Dos 97 
entrevistados (100%), 17% correspondem aos cientistas da religião que não estão 
trabalhando em qualquer área profissional no mercado de trabalho. Segundo eles, o motivo 
é a falta de opção e oportunidade no mercado de trabalho, outros ressaltaram que não estão 
atuando na área por entenderem não ser possível conciliar pesquisa e estudo. Espera-se que 
esta pesquisa tenha contribuído para esclarecer as falsas antinomias utilizadas em relação à 
Ciência da Religião. 
 
 
Palavras-chave: mercado de trabalho, ciência da religião e torre de marfim. 
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Abstract 

  

In which professional context are the alumni, the masters and the PhDs, with a Religious 
Studies degree at Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, acting? Are these 
Religious Studies professionals working in the field or in other branches of scholarship, 
such as Geography, History, Sociology, Psychology, Pedagogy, Philosophy, Theology or 
yet, in the commercial and industrial sectors? The present research aims at answering these 
questions. For that, it was based upon interviews and questionnaires with nearly 70 
questions related to the professional function of a Religious Studies degree, between the 
years of 2009 and 2011. From the reading of the data, in light of theoretical approaches, 
the categories used were work market and Religious Studies. The data show that, out of the 
75.5% of those with a masters degree, 16% work neither in the field of Religious Studies 
nor in the field of Education.; 31% correspond to those that aren’t working in their field – 
Religious Studies – but dedicate themselves either to the field of Education or to the field 
of Research; 36% work exclusively with Religious Studies. Meanwhile, out of the 24.5% 
of those with a PhD degree in Religious Studies, 74% work in the field of Education and 
26% of them, with Psychology. Of the total sample, 33% act as autonomous professionals, 
without the establishment of a formal work relationship; 33% in the private sector, 21% as 
small business managers or owners and 13% in the public sector. According to them, the 
reason why this is so is the lack of options and opportunities in the work market. Others 
highlight the fact that they do not work in the area because they understand it is not 
possible to conciliate research and studying. One hopes that this research has contributed to 
clarifying some of the fake antinomies used in relation to Religious Studies. 

  

Key-words: work market, Religious Studies and ivory tower. 
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Introdução 

 

Embora a literatura acadêmica sobre a aplicabilidade da Ciência da Religião venha 

crescendo nos últimos anos, ainda não há uma pesquisa específica que contenha um grau 

de diferenciação interna e complexa de informações. Há necessidade de literaturas que 

possibilitem ao leitor ‘comum’ e ao estudante/pesquisador de Ciência da Religião 

diagnosticar e refletir sobre as possibilidades de atuação profissional do cientista da 

religião no mercado de trabalho. Essa problemática está intimamente relacionada à 

hipótese de que existe um campo de tensão, através do espaço acadêmico/epistemológico, 

em busca de postos de trabalho, entre a Ciência da Religião e outros ramos de 

conhecimento, sobretudo com a Teologia. 

Diante desse contexto, a presente pesquisa tem como objeto de estudo os ex-alunos 

do Programa de Pós-Graduação de Ciência da Religião, nível stricto sensu, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 1. O objetivo da pesquisa é verificar, de 

maneira sistemática e empírica, o destino e atuação profissional dos alunos titulados 

mestres e doutores em Ciência da Religião da PUC-SP, refletindo sobre a 

operacionalização dessa ciência no mercado de trabalho.  

A PUC-SP está localizada na capital paulista, não tendo um Departamento que 

contemple o Curso de Graduação em Ciência da Religião, mas há o Programa de Ciência 

da Religião stricto sensu que iniciou os seus trabalhos universitários no ano de 1978, em 

plena ditadura militar, de nível mestrado, passando a oferecer o doutorado a partir de 2002. 

O currículo do Programa de Ciência da Religião da PUC-SP está organizado em três áreas 

principais de investigação: Fundamentos das Ciências da Religião, (com a linha de 

pesquisa: Religião, modernidade e pós-Modernidade); Religião e Sociedade (com a linha 

de pesquisa: Religião e Gênero e Religião e os Desafios da Globalização) e Religião e 

Campo Simbólico (com a linha de pesquisa: Religião, Comportamento e Símbolos e 

Religião e Produções Simbólicas, Orais e Literárias). Estrutura curricular em que os 

docentes do programa se distribuem pedagogicamente e conforme os interesses e 

necessidades acadêmicas e intelectuais. 

                                                 
1 Há, no Brasil, dez Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu em Ciência da Religião, a saber: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, Universidade Católica de Goiás, Universidade Católica de Pernambuco, 
Universidade Católica de Goiás, Universidade Metodista de São Paulo, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual 
do Pará e a Faculdade Unida de Vitória. 
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O corpo docente permanente, desse Programa, conta com 14 professores, além de 

professores convidados de outras universidades estrangeiras e do Brasil que não foram 

contabilizados pela página on-line da universidade2. As áreas de concentração, suas linhas 

de pesquisa e seus projetos de investigação possuem objetivos particulares, de acordo com 

cada área, linha e método de análise, conforme orientação do professor orientador3. Essa 

sistemática pode possibilitar implicações empíricas no processo de formação acadêmica do 

(ex) alunado da pós-graduação strictu sensu, sendo que, tais implicações influenciam no 

destino e atuação profissional dos cientistas da religião no mercado de trabalho. 

Dentro dessa dialética, entre o Projeto Político Pedagógico desse Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu, em Ciências da Religião, o interesse de pesquisa dos seus 

docentes e ex-alunos e o mercado de trabalho, é que a Ciência da Religião tem-se 

configurado/reconfigurado academicamente. Ao longo dos 34 anos de funcionamento, um 

expressivo número de dissertações e teses foi defendido na PUC-SP, no referido Programa 

de Pós-Graduação. São 482 defesas, sendo 388 (80.5%) de dissertações e 94 (19.5%) 

teses4. Neste sentido, a estrutura epistemológica e pedagógica, suas linhas de pesquisas 

associadas às suas áreas de concentrações, às quantidades de teses e de dissertações e ao 

considerável quadro de professores doutores do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Religião, representam um rico instrumento teórico para a disciplina. No entanto, ainda 

podem-se conferir5 limitações quanto ao interesse em pesquisas que visem a diagnosticar a 

aplicabilidade da Ciência da Religião no mercado de trabalho, sobretudo do Brasil.  

O fio condutor da justificativa da presente pesquisa está em diagnosticar a atuação 

da Ciência da Religião6 no mercado de trabalho brasileiro. Em virtude de tal prerrogativa, 

                                                 
2 http://www.pucsp.br/pos/cre/index.php?p=4  
3http://www.pucsp.br/pos/programas/ciencias_da_religiao/apresentacao.htm, http://www.ufjf.br/ppcir/, 
http://www.cpgss.ucg.br/home/index.asp?id_unidade=7 (Acesso em 08 de março de 2010:) 
4 http://pos.pucsp.br/ 
http://tede.biblioteca.ucg.br/ (Acesso em 09 de marco de 2010) 
5http://www.pucsp.br/pos/programas/ciencias_da_religiao/apresentacao.htm, 
http://www.pucsp.br/pos/cre/index.php?p=4, http://www.ufjf.br/ppcir/, http://www.ufjf.br/ppcir/docentes/, 
http://www.cpgss.ucg.br/home/index.asp?id_unidade=7, 
http://www.cpgss.ucg.br/home/secao.asp?id_secao=646&id_unidade=7 (Acesso em 06 de junho de 2010). 
6 Optou-se pela nomenclatura Ciência da Religião. O uso desta terminologia é bastante discutida no 
panorama epistemológico das universidades brasileiras que oferecem a Ciência da Religião como uma 
disciplina competitiva no mercado intelectual. Destacam-se nesse universo: Teixeira, A (s) ciência (s) da 
religião no Brasil, 2001. Mendonça, Ciências da religião, 2003. Greschat, O que é ciência da religião?, 
2005. Usarski, Constituintes da ciência da religião, 2006. Usarski, O espectro disciplinar da ciência da 
religião, 2007. Filoramo; Prandi, As ciências das religiões, 1999. Heterogeneidade que é relevante para o 
grau de complexidade no aprofundamento metodológico interno da disciplina. No entanto, obstina-se que 
para a dimensão política externa, na ótica da afirmação da autonomia e demarcação da matéria no mercado 
de trabalho, torna-se mais adequado o uso no singular da terminologia mencionada. 
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há pelo menos quatro razões que dão legitimidade à pesquisa. Elas tornar-se-ão uma das 

principais referências para consultas acadêmicas, chamando a atenção dos cientistas da 

religião e dos interessados nesta ciência, sobre a autonomia e status intelectual da nossa 

disciplina no âmbito do mercado de trabalho. 

 Em primeiro lugar, destacam-se as categorias, os conceitos e a triagem teórica (com 

linguagem acessível e de forma didática) com que o autor aborda os elementos-chave na 

realização da pesquisa. Objetivou-se nortear investigações, também de outras áreas de 

conhecimentos, sobre como realizar pesquisas referentes à operacionalização da Ciência da 

Religião no mercado de trabalho. Correspondendo a isso, as análises teóricas, que são 

testadas com o trabalho empírico, visam eliminar reflexões “preconceituosas” referentes ao 

potencial crítico da nossa disciplina em relação à sua atuação em pesquisa e no mercado de 

trabalho profissional extra-acadêmico, em escala local e em nível internacional. 

Soma-se a estes argumentos, a carência de pesquisas, sob uma ótica epistemológica, 

a respeito da operacionalização profissional da Ciência da Religião no mercado7. 

Tomando, como destaque, Greschat (2005) e Usarski (2006), a Ciência da Religião é uma 

disciplina que se faz notar pelo seu caráter crítico, epistemológico e metateórico, frente a 

outras áreas de conhecimentos que marcam a arquitetura de pesquisas, não só nas esferas 

nacionais, mas em uma lógica científica global. Com isso, destacando o caráter 

competitivo de nossa disciplina, em uma linguagem pericial, privilegiando a comunidade 

científica específica, que conduzirá o leitor, passo a passo, nos labirintos do mercado de 

trabalho, aonde a Ciência da Religião vem atuando. 

O terceiro aspecto que possibilita a aglutinação de “A CIÊNCIA DA RELIGIÃO NA 

TORRE DE MARFIM? Uma análise sobre a significância da área, do ponto de vista de 

mestres e doutores formados na PUCSP” é a personalização epistemológica, tanto a 

empatia do pesquisador com o objeto de pesquisa quanto o caráter socioeconômico e 

histórico da própria pesquisa. As reflexões sobre a perspectiva epistemológica e 

metateórica dos estudos aplicados ao mercado de trabalho, no que tange à nossa disciplina, 

se fazem necessárias8. Nesta lógica, o pesquisador foi atraído e, concomitantemente, 

intimado a não apenas aumentar o aprofundamento teórico e empírico da Ciência da 

Religião, mas também a cultivar sua sensibilidade em prol de uma reflexão e de uma 

                                                 
7 http://www.capes.gov.br/, http://www.paulinas.org.br/home/home.aspx, 
http://www.martinclaret.com.br/home/, http://www.editorasaraiva.com.br/, 
http://www.editoravozes.com.br/consprod.htm (Acesso em 10 de junho de 2010:). Só para citar algumas.  
8 http://www.capes.gov.br/ (Acesso em 05 de maio de 2010). 



 13

compreensão, a mais autêntica possível, quanto à observação da atuação e da formação 

profissional dos cientistas da religião.  

O quarto motivo, por que a pesquisa torna-se legítima, é a obstinação com que a 

sistematização da interlocução entre o empírico (dados a serem adquiridos, conforme se 

propõe na metodologia), elementos teóricos-chave (da literatura especializada aplicada ao 

objeto em questão) e a sabatinagem do material teórico resenhado, com a mensuração dos 

dados abstraídos durante os trabalhos de campo. Questões que estão atribuídas ao fato de a 

Ciência da Religião contribuir para desvelar a atuação, associada ao potencial crítico e 

epistemológico para com as suas funções sócio-profissionais. Substancialmente, 

contribuirá com a sistematização do pensamento autônomo e intelectual da Ciência da 

Religião no Brasil, sobre a constituição da nossa disciplina e seu lugar universitário.  

Soma-se a essas quatro razões, a trajetória do autor da pesquisa. Graduado em 

Geografia pelo Instituto Superior de Educação de Montes Claros, Filosofia pela 

Arquidiocese de Montes Claros – MG e em Ciências da Religião pela Universidade 

Estadual de Montes Claros. Dedicou-se, durante as formações acadêmicas, aos estudos 

aplicados à epistemologia. No mestrado, canaliza seu conhecimento intelectual e sua 

experiência profissional como contribuição na organização do pensamento da Ciência da 

Religião, no âmbito da pesquisa sobre o destino profissional dos ex-alunos, dessa área do 

conhecimento, no mercado de trabalho.  

 Diante deste contexto, há, pelo menos, três razões que nos movem a elaborar uma 

problematização sobre a função dos profissionais da formação em Ciência da Religião: 

primeiramente, esta investigação está fundamentada na metarreflexão de que “a Ciência da 

Religião, como qualquer outra disciplina, não opera no vácuo, mas está intimamente inter-

relacionada tanto às esferas da vida acadêmica quanto a setores sociais fora da 

universidade” (Usarski, 2006: 92). Conforme aponta a teoria do capital humano (Schultz, 

1973), as capacidades adquiridas não são gratuitas, há investimentos financeiros e 

intelectuais feitos que remetem à não omissão de que o capital humano engrena-se e 

engrena os modelos econômicos e culturais, sejam eles em quais dimensões se aplicam ou 

são aplicados. De forma mais específica, é possível inferir que a Ciência da Religião opera 

como uma engrenagem que está articulada e articula-se aos recursos destinados à educação 

superior, substanciados pelos padrões financeiros de vida dos indivíduos sociais, dotação 

de recursos para pesquisas e prioridades de análises às pesquisas. Essas são proposições 

fundamentadas pelo investimento em capital humano. 
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A segunda razão diz respeito ao ambiente familiar e profissional que influencia o 

aluno, no processo de formação stricto sensu, para a atuação profissional no mercado de 

trabalho. São aspectos elementares na história da nossa disciplina, os quais, no cenário 

dessa implicação, vale ressaltar que o próprio processo de formatação acadêmica e 

intelectual da Ciência da Religião leva a colocar que o lugar teórico desta disciplina reporta 

à fragilidade no que se refere à área autônoma (Usarski, 2006). Fragilidade que, “às vezes, 

duvida-se de que a Ciência da Religião implique uma profissão, uma vez que alguns de 

seus representantes formaram-se em áreas diferentes” (Greschat, 2005: 13) e que a maioria 

dos docentes dessa disciplina navegam nos estudos fora do campo da Ciência da Religião, 

uma vez que suas pesquisas associam-se ao campo de estudo na teologia.  Para tanto, 

ressalta-se que, a partir deste cenário, a Ciência da Religião reconhece seus limites como 

qualquer outra disciplina, mas afirma sua aplicabilidade intelectual, operacionalizando-se 

no mercado de trabalho, tendo como principal concorrente a Teologia. 

Próxima a essa questão, sobre o ambiente familiar e profissional, está à 

interferência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

na consolidação de Cursos nos Programas de Pós-Graduação em Estudos de Ciência da 

Religião. Em 2010, segundo relatório da CAPES9, “foram concedidas 4.466 bolsas de Pós-

Graduação no exterior e 47.153 no Brasil”. A relação de Curso recomendados e 

reconhecidos de Pós-Graduação Strictu Senso comportam 4.394 (2.878 mestrados e 1.516 

doutorados) cursos10 distribuídos nas grandes áreas, como: Ciências Agrárias, Biológicas, 

Saúde, Exatas e – da Terra, Humanas, Sociais Aplicadas, Engenharias e, Linguística – 

Letras e Artes. As Ciências Humanas possuem, deste total, 617 Cursos de Pós-Graduação 

(402 mestrados e 215 doutorados). Nas Ciências Humanas, a Ciência da Religião está 

locada na Teologia que oferece 22 Cursos de Pós-Graduação (15 mestrados e 7 

doutorados). Neste total, de 22 cursos, a Ciência da Religião possui 7 Programas de Pós-

Graduação stricto sensu (com 7 mestrados e 4 doutorados)11.  

Em resumo, dos 4.394 (100%) cursos recomendados e reconhecidos de Pós-

Graduação em nível stricto senso, 0,006% são os Cursos de Ciência da Religião; isto é, um 

diferencial de 99,994%. Percentual de cursos que não atingem o mínimo de cientistas da 

religião disponíveis para o mercado de trabalho no Brasil, em concorrência com outras 

                                                 
9 www.mec.gov.br (Acesso em 18 de dezembro de 2010). 
10 www.capes.br (Acesso em 18 de dezembro de 2010). 
11 http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarGrandeArea 
(Acesso em 10 de novembro de 2010). 
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áreas de conhecimento. Esses dados permitem inferir que, diante do atual campo de 

trabalho deste país, a Ciência da Religião torna-se, por um lado, uma disciplina frágil no 

mercado de trabalho; por outro, uma ciência que possibilita um vasto campo a ser 

explorado profissionalmente e empiricamente, conforme o panorama da religião no Brasil. 

Nota-se que não é apenas a quantidade de cursos e de bolsas que estão em jogo, 

mas também os seus valores/custos. Em média, na CAPES, os valores de bolsas variam 

entre 1.400,00 para mestrado e 1.800,00 para o doutorado12. A questão é: se levar em 

consideração valores das mensalidades, no caso das instituições privadas, transporte, 

alimentação, compras de materiais teóricos auxiliares, viagens com objetivo de pesquisas 

in loco e participação em encontros e congressos acadêmicos, visando a trocas de 

experiência acadêmico-intelectuais e divulgação dos dados da pesquisa, esses valores (das 

bolsas) seriam compensadores? Sendo assim, pode-se sinalizar que cabe reajuste, 

semestralmente, nestes valores e há necessidade de maiores trocas de informações das 

dinâmicas de repasse dessas bolsas, tanto em escala nacional, estadual, como institucional 

e interinstitucional.  Por outro lado, recorre-se ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq e verifica-se que não há esforço, como deveria, para 

diagnosticar a posição acadêmica da Ciência da Religião. Essa disciplina apresenta-se 

como uma subárea de conhecimento. Essas são questões que possibilitam deduzir este 

cenário, ressaltando que a maioria da população não conhece a Ciência da Religião nem 

sua funcionalidade empírica. São aspectos implicativos na operacionalização dessa 

disciplina no mercado de trabalho brasileiro. 

A terceira razão é sobre o fato de a estrutura curricular, aplicada ao mercado de 

trabalho do cientista da religião, estar relacionada entre essas duas posições acima 

enumeradas. Secundadas na grade curricular do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Religião, torna-se relevante levantar duas questões: será que a configuração atual da 

estrutura curricular da nossa disciplinar é realista no que tange àquilo que o aluno precisa 

para aplicar seu conhecimento da área no mercado de trabalho? Será que esse mesmo 

aluno, depois de ter feito o curso (mestrado/doutorado), aplica seu conhecimento na área 

ou fora do seu campo disciplinar, como a História, Sociologia, Filosofia, Teologia? São 

duas posições que levam a salientar sobre a estrutura curricular a qual está intimamente 

interrelacionada à aplicabilidade da função profissional do cientista da religião no mercado 

de trabalho. Primeiro, porque as agendas e propostas pedagógico-disciplinares dos grandes 

                                                 
12 http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=55801 (Acesso em 10 de novembro de 2010). 
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e importantes encontros acadêmicos sobre religião (ANPTER, SOTER, AIHR e ABHR) 

tendem a diagnosticar e analisar as semelhanças e diferenças entre teologia e Ciência da 

Religião. Segundo, nos Programas em Ciência da Religião, há insistência na grade 

curricular em distinguir mais claramente a Ciência da Religião da Teologia. 

Essas são concepções que visam à consolidação dos estudos da religião em libertar-

se da teologia e responder à realidade profissional no mercado de trabalho. A dúvida que 

paira é sobre qual é o mercado de atuação profissional do Cientista da Religião e se o 

especialista está ou não respondendo e sendo respondido no mercado de atuação 

profissional. São aspectos relacionados à temática de um leque amplo de disciplinas que 

compõem a Ciência da Religião, ou seja, há necessidade “de um método geral que 

[recobre] essas disciplinas [Sociologia, Filosofia, História, etc.] ou de uma perspectiva 

interdisciplinar de relação mútua” (Camurça, 2008: 45). 

Essa inquietude epistemológica, correspondente à estrutura curricular da Ciência da 

Religião, é implicativa no mercado de trabalho para o cientista da religião. Primeiro, 

porque a Ciência da Religião “é atendida nos vários estabelecimentos teológicos” 

(Mendonça, 2001: 154). Segundo, porque há muitos “estudiosos da religião isolados em 

várias instituições universitárias” (Mendonça, 2001: 154). Situação que possibilitou a 

criação da Ciência da Religião na UFJF (Camurça, 2008). Terceiro, devido ao “caráter 

confessional das abordagens de quadros e grupos de pesquisas especializados” (Mendonça, 

2001: 154) em religião (como por exemplo, várias pesquisas mencionadas nos Lattes13 dos 

quadros docentes dos Programas de Pós-Graduação e Graduação em Ciência da Religião). 

Em síntese, para diagnosticar e elaborar uma análise sobre os locais onde estão 

atuando e a situação profissional atual dos Cientistas da Religião do Brasil, a partir da 

PUC-SP, deve-se correlacionar três pontos-chave: a) elaborar crítica (meta) reflexiva sobre 

o que os estudos e as teorias respondem para a Ciência da Religião, aplicada à atuação 

profissional dos especialistas em Religião; b) apontar o panorama docente, a fim de inferir 

como ele responde pela realidade profissional dos seus alunados; cenários de professores 

que estão ligados diretamente às linhas de pesquisas do curso e, sobretudo, respondem às 

exigências de recomendações e credenciamentos da CAPES, bem como captam incentivos 

financeiros às pesquisas em suas instituições de origem; c) identificar as dimensões 

implicativas na estrutura da grade curricular da Ciência da Religião.  

                                                 
13 www.cnpq.br  
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Schultz (1973) informa que uma das principais fórmulas para se elaborar 

diagnóstico e análise de uma realidade social e intelectual, entre os indicadores de mercado 

de trabalho e qualidade de atuação profissional, são os índices referentes ao investimento 

em capital humano e retorno financeiro do mesmo. Aspectos elementares que podem ser 

representados pelo nível de formação acadêmica, processo de escolha da formação 

universitária e rendimentos financeiros a partir da atuação profissional. Nessa lógica, 

Harbison; Myers (1965) e Schultz (1973) acentuam que a construção de um 

desenvolvimento de um povo e da organização de toda atividade humana dependem das 

taxas de rendimentos em destinações de recursos à educação.  

Nesse sentido, os “recursos naturais, auxílio exterior e comércio internacional, sem 

dúvida alguma, desempenham papéis relevantes no crescimento econômico, porém, 

nenhum é mais importante que o potencial humano” (Harbison; Myers, 1965: 9). Lógica 

que é compartilhada com a operacionalidade empírica da Ciência da Religião no mercado 

de trabalho brasileiro, a partir do exemplo profissional dos seus representantes oficiais, ex-

alunos da área. Operacionalidade, vista pela ótica em que esta Ciência da Religião tende a, 

cada vez mais, consolidar seu estatuto epistemológico e autonomia acadêmico-intelectual, 

os quais são reflexos da sua participação e responsabilidade funcional no mercado onde 

atuam. 

Com isso, o raciocínio da teoria do capital humano permite inferir que a educação 

“elevará os rendimentos futuros, e, neste contexto, a aquisição de educação é da natureza 

de um investimento privado em rendimentos futuros” (Blaug, 1975: 21). Apoiando a 

Ciência da Religião, nessa nítida analogia, torna-se relevante mencionar dois pontos 

intimamente associados à atuação profissional dos seus especialistas: a produtividade física 

do capital e a educação (conhecimento acadêmico/intelectual). Essas formulações 

econômicas aplicadas à educação e à mão-de-obra apontam para uma articulação com a 

estrutura de mercado de trabalho disponível aos cientistas da religião. 

Assim, a presente pesquisa parte da hipótese de que a maioria dos ex-alunos do 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ciência da Religião não atua no campo 

(área) profissional no ramo da Ciência da Religião, mas na geografia, história, sociologia, 

psicologia, filosofia, teologia, no comércio ou no setor industrial. As implicações tornam-

se mais claras mediante a presunção de que a Ciência da Religião não forma os seus alunos 

para o mercado de trabalho, forma-os para pesquisar, ou seja, como pesquisador teórico e 

não profissionalmente aplicado ao mercado de trabalho. Essas são hipóteses que servirão 
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como base para uma discussão crítica mais detalhada, a ser realizada no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa.  

Objetivando examinar esses pressupostos é que foram tomadas, como fonte de 

pesquisa, três dispositivos da universidade investigada: questionários/entrevistas aplicadas 

aos ex-alunos da Pós-Graduação Stricto Senso em Ciência da Religião, o Currículo Lattes 

desses ex-alunos, dissertações e teses da Ciência da Religião nas páginas on-line das 

bibliotecas virtuais desta universidade. 

Os dados adquiridos são mensurados na perspectiva quantitativa e qualitativa. 

Nessa lógica, as fontes de pesquisa possibilitaram fechar um conjunto de informações para 

que se possa investigar os objetivos propostos no trabalho. Os dados quantitativos são 

organizados, mensurados e apresentados em tabelas, sendo a estatística configurada a partir 

das informações adquiridas em questionários (ver anexo). 

Acompanhando criticamente a estrutura empírica, está a reflexão obtida através da 

literatura especializada, articulada com os dados colhidos in loco. O referencial teórico de 

base é a abordagem de Bourdieu (2004) sobre os usos sociais da ciência, que recebe apoio 

das obras de Lenoir (2004), Schultz (1973) e de Usarski (2006) aplicadas aos estudos 

epistemológicos das ciências. Esse material teórico possibilitou sabatinar os conceitos, 

categorias e teorias que remetem à aplicação-operacionalização da Ciência da Religião no 

mercado de trabalho.  

As categorias interdisciplinaridade e mercado de trabalho possibilitaram a reflexão 

pericial da função profissional da formação do cientista da religião. São categorias 

substanciadas pela lógica metateórica do termo autopoeisis14. A determinação está em 

oferecer ao leitor uma reflexão sobre a íntima relação entre o caráter multidisciplinar do 

tema em foco com a atuação acadêmica e extra-acadêmica do cientista da religião. 

Com essa responsabilidade, o primeiro capítulo se configura a partir de uma 

abordagem histórica da Ciência da Religião no Brasil e a demanda da aplicação do 

conhecimento disciplinar. Já o segundo capítulo diz respeito aos dados quantitativos, ao 

                                                 
14 Autopoiese ou autopoiesis (do grego auto "próprio", poiesis "criação") é um termo cunhado na década de 
1970 pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana para designar a capacidade 
dos seres vivos de produzirem a si próprios. O estudo deste conceito aponta uma definição de vida, de 
sistema, como sendo a autonomia e a constância de uma determinada organização, ou das relações em um 
dado sistema entre os elementos constitutivos desse mesmo sistema, sendo essa organização auto-referencial, 
no sentido de que a sua ordem interna é gerada a partir da interação dos seus próprios elementos e auto-
reprodutiva no sentido de que tais elementos são produzidos a partir dessa mesma rede de interação circular e 
recursiva. Na década de 1980, Niklas Luhmann transformou a teoria autopoiética em um método de 
observação social. (disponivel em http://pt.wikipedia.org/wiki/Autopoiese. Acessado em 12 de janeiro de 
2012). 
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informar o instrumento, procedimento e resultados da pesquisa. O terceiro capítulo é uma 

intercessão entre o primeiro e segundo capítulos, uma vez que, trata-se de uma 

interpretação dos dados da pesquisa, verificando a significância profissional dessa área 

acadêmica. Por fim, a conclusão, delineada a partir de quatro parágrafos, resume os 

principais pontos da dissertação. 
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Capítulo I 

A Ciência da Religião no Brasil e a demanda da aplicação do 
conhecimento disciplinar 

 

I.1 Esboço histórico e situação atual da Ciência da Religião no Brasil 

 

Neste capítulo, inicia com uma exposição sobre os estudos da religião até a 

institucionalização da Ciência da Religião no Brasil. Depois, trata-se do percurso da 

Ciência da Religião enquanto disciplina universitária institucionalizada. O texto segue com 

a distribuição atual dos cursos de Pós-Praduação Stricto Sensu em Ciência da Religião pelo 

Brasil, a maturidade acadêmica desse campo científico e sua presença na PUC-SP para, 

então, apresentar uma problematização relativa à demanda de uma Ciência da Religião 

aplicada, no que se refere à função extra-acadêmica das Ciências Sociais, segundo 

Bourdieu e à função extra-acadêmica das Ciências Humanas segundo Timothy Lenoir. Na 

conclusão deste capítulo, insere-se uma abordagem referente às conseguências das 

informações dos ítens, acima relacionados, para a Ciência da Religião brasileira.  

Espera-se que essa configuração possa ser esclarecedora, ao apresentar e 

contextualizar a história dessa nobre Ciência brasileira. 

 

I.1.1 Os estudos da religião até a institucionalização da Ciência da Religião no Brasil 

 

 Três abordagens resgatam, brevemente, a memória da fase inicial, relativa aos 

estudos da religião, até a institucionalização da Ciência da Religião no Brasil. A primeira 

abordagem refere-se ao ponto de vista de Edênio Valle. Em entrevista concedida à Ângela 

Cristina Borges Marques, publicada em março de 2007 pela Revista de Estudos da 

Religião – REVER, Valle diz que é necessário fazer distinção entre o período pré-

científico – chegada dessa Ciência ao Brasil – e o momento posterior, quando a Ciência da 

Religião passa a ser institucionalizada na Universidade brasileira, em 1978, instaurando o 

método e conceitualização científicos. 

 Para Valle, a Ciência da Religião no Brasil tem início no momento da chegada dos 

portugueses em solo brasileiro, quando se deparam com  povos indígenas, uma cultura 

exótica, no entendimento deles, naquele contexto histórico e de costumes/religião 

completamente diferentes do que já conheciam e estavam acostumados. Os europeus 
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perguntaram-se que religião era aquela. É o momento do senso comum, dos estudos sobre 

as religiões brasileiras, pois a designação científica de Ciência da Religião ainda não 

existia. Valle defende a idéia de que, do ponto de vista etnográfico, antropológico e 

comportamental, há descrições do Padre Anchieta codificando uma série de elementos de 

“Ciência da Religião”. Há cartas de brasileiros, civis e religiosos, relatando o Brasil como 

um verdadeiro museu arqueológico de religiões ainda não exploradas e que, somente por 

volta do final do século XIX e começo do XX, estudos classificariam como sistemáticas, 

sendo uma tentativa de compreensão dessas religiões ramificadas por todo o território 

brasileiro. 

 Valle ressalta, ainda, que no período pós-jesuítico, em meados do século XIX, duas 

linhas de estudos sobre religião no Brasil começaram ser definidas. Uma, segundo o ponto 

de vista da Sociologia de Augusto Conte e outra, de tentativa médica – psiquiátrica, de 

compreensão do fenômeno religioso. A biografia do médico legista, psiquiatra e professor 

de antropologia, o brasileiro Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), demonstra o esforço 

de se compreender cientificamente a religião. Nina Rodrigues defendeu teses consideradas 

racistas e modernas, publicando três obras de referências aplicadas aos estudos sobre 

religiões do Brasil, como As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil (1894), 

O animismo fetichista dos negros da Bahia (1900) e Os africanos no Brasil (1932). Nelas, 

predominam a posição de que a religião seria uma forma de esquizofrenia, em que o 

homem diminuiria os seus sentidos críticos dos fatos sociais. É uma forma preconceituosa, 

mas que, do ponto de vista epistemológico, contribui para compreender a sistemática dos 

estudos de religião da época. 

A segunda abordagem diz respeito à biografia de Antônio Conselheiro (isto é, o 

Antônio Vicente Mendes Maciel) que também revela a tentativa de explicar a religião, da 

época, do povo brasileiro, mesmo que a partir da sua própria experiência sócio-cultural. 

Pesquisas de Pedro Lima Vasconcellos, Abrindo as portas do céu: apontamentos para a 

salvação, subscritos por Antonio Vicente Mendes Maciel (Tese de Livre-docência 

defendida na PUC-SP, 2009), Terra das promessas, Jerusalém maldita: memórias bíblicas 

sobre Belo Monte – Canudos (Tese de Doutorado defendida na PUCSP, 2004) e Para 

poder haver a guerra": uma aproximação ao "Relatório" de frei João Evangelista sobre 

Antônio Conselheiro e seu Belo Monte – Canudos (artigo publicado pela Revista 

Dominicana de Teologia, 2010); bem como, a literatura de Euclides da Cunha, sobretudo, a 

intitulada Os Sertões: Campanha de Canudos,  imprimem uma idéia sobre a relevância de 
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Antônio Conselheiro para os estudos da religião. As investigações de Vasconcellos e a 

literatura de Cunha colaboram na reconstituição, na tentativa de aglutinar as memórias 

socioreligiosas e histórias que configuram a Ciência da Religião. Mas, de fato, antes da 

década de 1970, ainda não haviam estudos científicos sobre religião no Brasil de forma 

sistemática, embora figuras como o Padre José de Anchieta, Nina da Silva e Antônio 

Conselheiro contribuem, veementemente, para o esboço de uma ciência aplicada à religião, 

a qual veio a se institucionalizar a partir da referida década, com o nome de Ciência da 

Religião. 

A terceira abordagem está relacionada à tensão política e intelectual entre o 

Padroado e os apóstulos do positivismo. No final do século XIX, a República Brasileira 

extinguiu o Padroado e os intelectuais alegaram a importância cultural do catolicismo para 

a identidade nacional, em nome de um estudo científico da religião. A esse respeito, Pedro 

Ribeiro de Oliveira diz que, 

 

naquele momento, os “apóstolos do positivismo estavam convencidos de que a 
síntese teológica, que assegurava a ordem medieval, devia dar lugar a uma nova 
síntese, agora moderna, geradora do progresso. A resposta da intelectualidade 
católica deu-se no sentido de reunir argumentos que demonstrassem ser a religião a 
melhor garantidora da ordem e da moral” (Oliveira, 2010:73). 

 

A disputa política e intelectual pela demarcação do conhecimento e “uso” da 

religião brasileira alimentou, cada vez mais, a necessidade da institucionalização de uma 

Ciência da Religião no Brasil. Mesmo assim, ainda não se pode dizer que  instalou-se, 

então, um estudo acadêmico da religião, embora figuras como Carlos Maximiliano 

Pimenta de Laet e o Padre Leonel Franca tenham recorrido às ciências sociais, de sua 

época, para representarem os estudos sobre religião, defendendo seu lugar na sociedade 

brasileira. 

Com certeza, para reconstruir a história da chegada da Ciência da Religião no 

Brasil, seria necessário reunir outras lembranças e ouvir avaliações de outros tantos 

estudiosos que, em diferentes momentos da memória da fase inicial dessa Ciência, 

demarcaram o memorial dos estudos de religião. Sem dúvida, esses aspectos, inicialmente 

aqui resgatados, são bem específicos, mas necessários para indicar a forma como o estudo 

de religião foi configurado até meados do ano de 1978. Por isso, salvo engano, a produção 

intelectual, desde à chegada dos portugueses ao Brasil até meados do século XX, não 
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parece estar na íntegra da proposta atual da Ciência da Religião como um conhecimento 

acadêmico renconhecido pelos representantes da Ciência. 

 

I.1.2 O percurso da Ciência da Religião enquanto disciplina universitária 
institucionalizada 
 

A idéia em torno da implantação do Curso Ciência da Religião do Brasil se 

configura a partir das seguintes abordagens. Os dois primeiros autores, a seguir, compõem 

o quadro dos principais docentes mentores para a formatação desse Curso na PUCSP; o 

terceiro é referência intelectual, não para implantação dessa Ciência na UMESPE e 

Mackenzie, mas foi um dos teóricos mais destacados na discussão epistemológica da 

Ciência da Religião no Brasil. O quarto autor é um dos fundadores da Ciência da Religião 

na Universidade Federal de Juiz de Fora, Pedro Ribeiro de Oliveira, que foi o  primeiro 

coordenador do Curso em 1993. 

Inicialmente, Valle (2007) ressalta dois fatores do surgimento da idéia de 

implantação do Programa de Pós-Graduação Strcito Sensu, em Ciência da Religião, neste 

país. Primeiro, diz que a matriz dessa proposição vem do interesse das igrejas históricas, 

católicas e protestantes, fundarem um grupo de estudo acerca das experiências religiosas 

vividas pelo povo brasileiro, compreendendo que, no Brasil, as formas elementares da 

história social é a linguagem religiosa. Segundo, essa idéia vem, também, do 

aperfeiçoamento dos estudos da Sociologia e da Antropologia da Religião, no ponto de 

vista de que é a partir delas que se iniciaram as investigações cientificas sobre os estudos 

de religião no Brasil. 

 Na segunda abordagem, está o fato de que a idéia e a iniciativa para implantar o 

Curso de Ciência da Religião foram para “suprir um vazio dos estudos das religiões na 

própria Universidade Católica” (Queiroz, 2007: 205); também a fim de atender interesse 

particular/profissional de seus docentes/representantes, vinculados ao Departamento de 

Teologia da época, ao passo que não foi feita uma pesquisa de mercado para detectar os 

clientes do Curso de Ciência da Religião e o mercado profissional para os futuros cientistas 

da religião ora titulados Mestres/Doutores. 

 Na terceira abordagem, está uma avaliação crítica de Mendonça sobre o processo 

de implantação dos cursos de Ciência da Religião pelo território brasileiro. Para o autor, tal 

Disciplina surgiu “sem uma crítica prévia ou qualquer análise de seus pressupostos” 

(Mendonça, 2010: 208). A motivação de criar o Curso de Ciência da Religião partiu de 
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razões filosóficas e teológicas. Tem-se, por exemplo, o caso da Universidade Metodista de 

São Paulo – UMESP, segunda do Brasil a oferecer a Ciência da Religião, em que houve 

uma mudança do nome do Curso de Teologia para Ciência da Religião. Isso ocorreu por 

dois fatores circunstanciais: de um lado, “o fato de que os cursos de Teologia não seriam 

oficialmente reconhecidos e não cabiam, portanto, em um conjunto de cursos superiores 

reconhecidos, que não tinham status autônomo de universidade” (Mendonça, 2010: 208). 

De outro, a própria condição e experiência de muitos dos seus professores que eram 

formados em Ciências Religiosas pelas Universidades européias, como, por exemplo, na 

França e nos Estados Unidos, sendo títulos acadêmicos com especialização em Teologia; 

assim, a Ciência da Religião ofereceria o pálio sob o qual se abrigavam os estudos 

Teológicos.  

 A quarta abordagem refere-se à reflexão de Oliveira (2010). Segundo esse autor, a 

idéia para a implantação do Curso de Ciência da Religião deve-se à conjuntura político-

intelectual da época. De um lado, as igrejas qualificavam as Universidades laicas como os 

estudos esotéricos e inúteis, sem uma responsabilidade social, ética e moral, pelo fato de 

estarem fechadas em si mesmas, sem contato com a experiência social e política do povo e 

do Brasil. Por outro, predominavam concepções universitárias de que as igrejas só 

produziam trabalhos pastorais de interesses eclesiásticos, sem senso crítico, desprovidos de 

teoria e ignorando “os princípios” da problematização e da suspeita, fazendo demonstrar a 

credibilidade da religião. Essa tensão política e intelectual configurou um arco de aliança 

para combater os ideais e os abusos da ditadura militar e possibilitou o entendimento 

desses dois setores intelectuais, em proveito de estabelecer um diálogo para os estudos de 

religião. A igreja entrava, com a experiência orgânica com os grupos e movimentos 

populares religiosos, no espaço do rigor político-metodológico ofertado pela Universidade. 

Nesse encontro e desencontro entre movimento religioso (Igreja) e investigação e reflexão 

intelectual, com rigor metodológico (Universidade), configurou-se a politização da idéia 

para a implantação do Curso Stricto Sensu em Ciência da Religião, no Brasil, a partir de 

1978. 
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I.1.2.1 Distribuição atual da Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Religião pelo 
Brasil 
 

 O início formal da Ciência da Religião no Brasil se deu na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUCSP, em 1978, recomendada e autorizada pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior – CAPES 15. No ano seguinte, 1979, é a vez da 

Universidade Metodista ofertar essa nobre Ciência ao público universitário brasileiro. De 

acordo com Valle (2007), Queiroz (2007) e Mendonça (2007), o objetivo inicial era o de 

inscrevê-la no quadro das ciências sociais do Brasil, demonstrando que se tratava de uma 

Disciplina integral das religiões da sociedade brasileira. A efetivação da Ciência da 

Religião, pelo território brasileiro, ocorreu de forma paulatina, em vários estados do país. 

Em ordem cronológica, a Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF publica o edital, 

em 1993, para vagas em Ciência da Religião; em 1999, foi a vez da Universidade Católica 

de Goiás/PUC-GO; em 2004, da Universidade Mackenzie e da Universidade Católica de 

Pernambuco -  UNICAP; em 2006, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB; em 2008, 

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-MG; em 2010, da 

Universidade Estadual do Pará – UFPA e, também em 2010, foi a vez da Faculdade Unida 

de Vitória – FTU, oferecer o mestrado em Ciência da Religião.   

Atualmente, constam dez Cursos de Mestrado em Ciência da Religião, distribuídos 

pelos Estados do Brasil, mas o mesmo não é conferido quanto ao Doutorado nessa área 

acadêmica. Existem quatro Universidades que começaram oferecer, recomendado e 

autorizado pela CAPES, doutoramento em Ciência da Religião, como a Metodista em 

1994, a UFJF em 1999, PUC-SP em 2002 e a PUC-GO em 2007. A CAPES é a instituição 

que avaliza os Programas Stricto Sensu em Ciência da Religião, verificando a qualidade do 

curso e atestando notas de três a sete, conforme o rendimento do Programa, qualificação do 

corpo docente, produções acadêmicas e, sobretudo, a imparcialidade da Disciplina com seu 

objeto de estudo, quanto ao rigor metodológico. Outra questão conferida, nos cursos de 

Ciência da Religião, é que, de acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso, o 

Programa da Universidade denomina a Disciplina, ou seja, no singular ou plural. A tabela, 

a seguir, esquematiza a relação de universidades que oferecem a pós-graduação stricto 

sensu em Ciência da Religião, apresentando o nível do curso, a nota concedida pela 

CAPES e as nomenclaturas definidas pelos Programas, de acordo com cada universidade.  

                                                 
15http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4355-planilhas-comparativas-da-
avaliacao-trienal-2010  OU  http://trienal.capes.gov.br/?page_id=100 (Acesso em 10 de novembro de 2011). 
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Tabela I: Universidades brasileiras que oferecem o stricto senso em Ciência da Religião 

 

  
O sistema de avaliação da CAPES é instrumento para a comunidade universitária, 

para a busca de um padrão de excelência acadêmica aplicada à Ciência da Religião 

brasileira, na medida em os resultados da avaliação servem de base para formulação de 

políticas destinadas a essa área, não somente quanto à avaliação e distribuição dos 

programas, mas também, remetem a uma reflexão sobre os desafios sociohistóricos que 

eles lançam para o engajamento político-pedagógico e inserção do profissional dessa área 

no universo extra-acadêmico, sendo a distribuição dos cursos elemento privilegiado para 

uma breve abordagem do contexto histórico da Ciência da Religião na PUC-SP. 

 

I.1.2.2 Maturidade acadêmica da Ciência da Religião no Brasil 

 

Abordar-se-á quatro exemplos esclarecedores da maturidade acadêmica da Ciência 

da Religião no Brasil: 

Primeiramente, o reconhecimento da Ciência da Religião brasileira pela 

International Association for the History of Religions (IAHR16) demonstra a maturidade 

acadêmica dessa disciplina em escala internacional, apoiada nas discussões de eruditos 

expoentes internacionais como Michael Pye, Joseph Kitigawa e Peter Antes e em autores 

nacionais, como Frank Usarski, Antônio Gouveia Mendonça e Luiz Dreher. É interessante 

observar a participação da Ciência da Religião nessa Associação, pois, em entrevista 

concedida à Revista Último Andar, em 2010, Frank Usarski destaca a valorização 

acadêmica e intelectual da Ciência da Religião na IAHR. Segundo ele, há uma discussão 

                                                 
16 http://www.iahr.dk/ (Acesso em 10 de janeiro de 2012). 

 
UNIVERSIDADE 

NÍVEL NOTA 
DA 

CAPES 

 
NOMENCLATURAMestrado Início das 

atividades 
Doutorado Início das 

atividades 
PUC-SP X 1978 X 2002 5 Ciências da Religião  
PUC-MG X 2008   3 Ciências da Religião 
PUC-GO X 1999 X 2007 4 Ciências da Religião 

UNICAP X 2004   4 Ciências da Religião 
METODISTA  X 1979 X 1994 6 Ciências da Religião 
MACKENZIE  X 2002   3 Ciências da Religião 
UFJF  X 1993 X 1999 6 Ciência da Religião 
UFPB  X 2006   4 Ciências das Religiões
UEPA X 2010   3 Ciências da Religião 
FTU X 2010   3 Ciências das Religiões
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altamente aperfeiçoada, relativa ao caráter teórico e empírico predominante da Ciência da 

Religião, isto é, “existe uma "facção" que prioriza mais a questão histórica, considerando a 

Ciência da Religião, sobretudo, uma ciência histórica. Outros destacam o caráter 

sociológico da Ciência da Religião, isto é, vêem a Ciência da Religião como uma ciência 

estritamente sociológica” (Usarski, 2010:08). Esses dois exemplos mencionados mostram 

que não se nega a importância da instalação e consolidação de encontros acadêmicos, na 

universidade, referentes aos estudos sobre religião, do ponto de vista da Ciência da 

Religião. 

A maturidade acadêmica que regula a Ciência da Religião, no Brasil, não se gesta 

apenas pelas discussões geradas na IAHR, mas, também, a partir de pesquisas empíricas e 

sistemáticas, aceitas e apresentadas nos encontros acadêmicos nacionais, como a Sociedade 

de Teologia e Ciências da Religião (SOTER17), Associação Brasileira de História das 

Religiões (ABHR18), Associação de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da 

Religião (ANPTER19), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 

Sociais (ANPOCS20), Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia (ANPOF21), 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA22) e Associação de Cientista Sociais da 

Religião do Mercosul (ACSRM23). Nesses encontros, há discussões de alto nível, em 

termos metateóricos, sobre a habilidade, potencialidade intelectual e de uma “política 

acadêmica” referente à participação da Ciência da Religião no meio universitário e do 

profissionalismo dos formados dessa área. Apenas para ilustração, esse aspecto torna-se 

mais claro a partir das propostas, ações e metas dessas Associações, no que diz respeito aos 

estudos desenvolvidos no “interior” da Ciência da Religião brasileira. A tabela, a seguir, 

apresenta a relação de Associações relacionadas às pesquisas sobre a religião, as quais 

contribuem com a organização da estrutura e do perfil epistemológico da Ciência da 

Religião brasileira, incrementando a maturidade acadêmica dessa ciência. 

 

 

 

                                                 
17 www.soter.org.br (Acesso em 10 de fevereiro de 2012). 
18 http://www.abhr.org.br/ (Acesso em 10 de fevereiro de 2012). 
19 http://www.anptecre.org.br/ (Acesso em 10 de fevereiro de 2012). 
20 http://www.anpocs.org.br/portal/  (Acesso em 10 de fevereiro de 2012). 
21 http://www.anpof.org.br/spip.php?article2 (Acesso em 10 de fevereiro de 2012). 
22 http://www.abant.org.br/ (Acesso em 10 de fevereiro de 2012). 
23 http://www.acsrm.org/cms/ (Acesso em 10 de fevereiro de 2012). 



 28

Tabela II: Lista do principiais encontros acadêmicos contribuintes para com a maturidade 
intelectual da Ciência da Religião 

 

 
 

 

 

 

 

 

Os encontros promovidos por essas Associações de Pós-graduação e Pesquisas, 

acima mencionadas, congregam pesquisadores, professores, professores-pesquisadores e 

discentes dos mais variados públicos e níveis de ensino interessados na temática sobre a 

epistemologia da religião. A agenda desses encontros é de caráter multidisciplinar e 

interdisciplinar, apresentando pesquisas e refletindo sobre a questão da diversidade 

religiosa. Esses aspectos fazem parte do compromisso, maduro intelectualmente, da 

Ciência da Religião para com a sociedade civil e com “política acadêmica” concreta. 

Outro exemplo, mais evidente, do aparente alto nível da maturidade acadêmica da 

Ciência da Religião, no Brasil, são a relação e a qualidade do número de periódicos aceitos 

e regularizados pelo Ministério da Educação (MEC24), no âmbito da CAPES, voltados para 

a Ciência da Religião. Além das Revistas, as quais dialogam com a área da Ciência da 

Religião, como as Revistas Religião e Sociedade25 e Ciberteologia26, encontram-se a 

Revista de Estudos da Religião27 (REVER) e a Revista Último Andar28, especificamente 

voltadas para a Ciência da Religião. No entanto, vale apenas navegar pela Web, visitando 

sítios e portais da CAPES, CNPq e das Universidades que disponibilizam Revistas e 

Artigos de Ciência da Religião para acesso, nos quais são encontrados inúmeros trabalhos 

acadêmicos e organizações científicas que valorizam intelectualmente a Ciência da 

Religião. O papel dessas revistas aperfeiçoa a maturidade da Ciência da Religião, na 

medida em que dão abertura para divulgar os estudos de Ciência da Religião para 

Universidades de outros continentes, como Europa, Ásia e África, problematizando a 

                                                 
24 http://www.mec.gov.br/ (Acesso em 109 de fevereiro de 2012). 
25 http://www.iser.org.br/religiaoesociedade/ (Acesso em 11 de fevereiro de 2012). 
26 http://ciberteologia.paulinas.org.br/ciberteologia/ (Acesso em 14 de fevereiro de 2012). 
27 http://www.pucsp.br/rever/ (Acesso em 10 de fevereiro de 2012). 
28 http://www.pucsp.br/ultimoandar/index.html (Acesso em 10 de fevereiro de 2012). 

Associação Origem
IAHR 1950 
ABA 1955 
AMPOC 1977 
ANPOF 1983 

SOTER 1985 
ACSRM 1994 
ABHR 1999 
ANPRECRE 2008 
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importância do perfil/maturidade acadêmica dessa ciência no meio universitário e extra-

acadêmico. 

Um terceiro aspecto que exprime a maturidade acadêmica da nossa disciplina é, 

evidentemente, a relação do número de cientistas da religião formados em nível stricto 

sensu no Brasil.  Somando o número de ex-alunos com os atualmente matriculados nos dez 

Programas de Pós-Graduação em Ciência da Religião das Universidades que oferecem o 

mestrado e doutorado, encontra-se o total de, aproximadamente, três mil e seiscentos 

profissionais da área29. Quantitativo considerável, no sentido de que esse número congrega 

milhares de produções técnicas e acadêmicas, orientações de pesquisas, participações em 

encontros científicos aplicados ao campo de pesquisa da Ciência da Religião, as quais 

possibilitam definir o perfil acadêmico dessa ciência. Outro aspecto favorecido por essa 

quantidade de alunos e ex-alunos dos Programas de Ciência da Religião é, justamente, a 

maturidade ou possibilidade de problematizar a natureza epistemológica da Ciência da 

Religião, na medida em que há múltiplas abordagens e perspectivas relativas à atuação 

dessa ciência no meio intra e extrauniversitário. 

Um último elemento, que nos ajuda a compreender a maturidade universitária da 

Ciência da Religião no Brasil, diz respeito aos currículos lattes dos docentes que ministram 

as disciplinas (Sociologia da Religião, Antropologia da Religião, Psicologia da Religião, 

História da Religião, Textos Sagrados, Introdução à Ciência da Religião, Religião e Mídia, 

Religião e Espaço Público, Religião e Sociedade, Religião e Campo Simbólico, 

Manifestações Religiosas Populares, dentre outras) nos Programas de mestrado/doutorado 

dessa ciência. Em uma pesquisa realizada, na Plataforma Lattes do CNPq30, sobre as 

produções acadêmicas, realização de projetos de pesquisa e organizações de encontros dos 

professores-pesquisadores da Ciência da Religião, verifica-se que esses professores-

pesquisadores vêm de várias áreas de conhecimentos ou, seja, Sociologia, Antropologia, 

Psicologia, Literatura, Física, Matemática, Sistema de Computação, Medicina, Biologia, 

Imunologia, Microbiologia, Educação Física, Odontologia, Teologia, Filosofia, História e 

Pedagogia, o que a caracteriza como uma Ciência da Religião Multidisciplinar. Essa 

variedade de disciplinas,, no interior de uma ciência não significa que ela seja uma 

disciplina imatura, pelo contrário, ela adquire, ao longo da sua experiência sócio-histórica, 

equipamentos metateóricos, deixando claro qual é o seu papel na universidade e no 

                                                 
29 Pesquisa realizada em janeiro de 2012 no Banco de dissertações e teses dos portais on-line das 
Universidades que ofertam o stricto sensu em Ciência da Religião e da Capes. 
30 www.cnpq.br (Acesso em 21 de janeiro de 2012). 
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mercado de trabalho extra acadêmico. Talvez, isso seja o diferencial da Ciência da 

Religião: ter profissionais e abordagens das mais variadas dimensões e perspectivas 

intelectuais, as quais configuram-na como uma ciência empírica interdisciplinar, como diz 

Usarski (2006), Ciência da Religião investiga a religião em todas as suas manifestações. 

Um elemento-chave é admitir que uma disciplina é ciência pelo seu caráter em dialogar 

com vários campos de conhecimento em torno de um objeto investigado. 

 

I.1.2.3 A Ciência da Religião na PUCSP 

 

 Atualmente, a PUC-SP possui vinte e oito Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu e, entre eles, está o de Ciência da Religião31. Neles, as classificações, concedidas 

pela CAPES, variam entre as notas três a sete, sendo que o Curso de Ciência da Religião 

obteve a cinco. O objetivo do Programa de Ciência da Religião é o de investigar as 

diversas manifestações do fenômeno religioso, de acordo com a perspectiva 

multidisciplinar e conforme o rigor metodológico admitido pela área de conhecimento 

científico. Diante deste contexto, quatro questões sobre uma breve História da Ciência da 

Religião, na PUC-SP, exigem do leitor uma atenção especial: 

 A primeira questão refere-se à intenção de implantar o Curso de Ciência da 

Religião na PUC-SP. Valle (2007) ressalta que tal intenção consistiu em três fatores. 

Primeiro fator, os estudos sobre religião no Brasil eram bem fragmentados. Um Sociólogo 

discutia de um lado, Antropólogo de outro, o Filósofo vinha por aqui, o Historiador vinha 

por lá, havendo necessidade de uma reflexão sobre os estudos de religião de forma 

aperfeiçoada, unificando as idéias e os ideais em torno do objeto de investigação, a 

religião. Além disso, a tradição europeia e norte americana influenciou muito os estudos 

sobre religião no Brasil, ao passo que, também, tiveram passagem gradativa da Teologia 

para as Ciências. Segundo fator, a necessidade de aglutinação de reflexões de especialistas 

sobre a temática religião, pois nenhuma Disciplina ou Ciência fala por si só e a Sociologia, 

com a pretensão de falar por todas, não faz sentido. Com isso,  reuniram-se diversos 

especialistas, a fim de construir um ponto de intercessão, culminando numa Ciência 

integral da Religião. O terceiro fator, nos meados da segunda metade do século XX, 

tornou-se latente a evolução do fenômeno religioso brasileiro como, por exemplo, o 

crescente número de adeptos ao Protestantismo, Espiritismo e religiões de matrizes 

                                                 
31 http://pos.pucsp.br/ (Acesso em 10 novembro de 2011). 
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africanas, japonesas e de culturas do Oriente, como o Budismo, respectivamente. Época em 

que havia, no Brasil, a hegemonia do catolicismo e, com a chegada de outras religiões, 

para competir no mercado consumidor da religião, ocorreu uma “primeira” impressão de 

que a PUC-SP estava no caminho certo, em promover a Ciência da Religião juntamente 

aos programas de Pós-Graduação. 

 A segunda questão diz respeito à formatação do primeiro curso de Ciência da 

Religião na PUC-SP pois, nela, predominaram professores teólogos e filósofos. Queiroz 

menciona que os principais mentores para a configuração do Curso de Pós-Graduação em 

Ciência da Religião, nessa Instituição, foram “Edênio Valle, Alípio Casali, Mauro Batista e 

o pessoal do Departamento de Teologia” (2007: 204), sendo a área de concentração do 

Curso denominada Religião e Cultura. Edênio Valle iniciou o Curso, ministrando a 

disciplina Introdução à Ciência da Religião, depois a de Metodologia e, na seqüência, de 

Psicologia da Religião e outros professores, como Rubem Alves, ensinavam Filosofia da 

Religião, Assmann com a temática que envolve marxismo e religião, Candido Procópio e 

Beatriz Muniz de Souza abordando a relação entre religião e sociedade e, depois, vieram J. 

J. Queiroz (trabalhando com a Metodologia aplicada à Ciência da Religião) e Carlos 

Rodrigues Brandão (trabalhando com a Antropologia da Religião). Dessa forma, foi 

configurando-se a Ciência da Religião no meio Universitário da PUC-SP. 

 Em uma segunda geração de professores, dentre outros, têm-se Enio Brito, João 

Décio Passos, Afonso Maria Ligório Soares e Frank Usarski, respectivamente, que 

incrementam os estudos da Ciência da Religião na PUC-SP, sensibilizando para uma 

epistemologia sobre o que significa a Ciência da Religião. O primeiro investiga o 

imaginário religioso brasileiro do ponto de vista da Antropologia da Religião, focando nos 

estudos referentes às religiões indígenas e afro-brasileiras; o segundo dedica-se a investigar 

como as religiões se organizam; o terceiro preocupa-se com o ensino religioso brasileiro, 

do ponto de vista da Ciência da Religião, em diálogo com outras áreas do conhecimento, 

como a Filosofia, Teologia, Antropologia, Sociologia, Antropologia, História e com a 

Psicologia e o quarto dedica-se à epistemologia da Ciência da Religião, isto é, o que 

significa formar um cientista da religião. Os trabalhos desses professores mostram o 

avanço em torno do status e autonomia da Ciência da Religião no Brasil, embora essa seja 

uma discussão iniciada por Antônio Gouveia Mendonça, na década de 1990, mas que tem 

ganhado força nos últimos anos, sensibilizando para o fato de que nós somos o que 
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poderemos ser, ou seja, o futuro do cientista da religião dependerá dele mesmo, do seu 

engajamento no mercado de trabalho. 

Atualmente, é diversificada a formação universitária do corpo docente da Ciência 

da Religião no Brasil. Vários professores são habilitados na Área das Ciências Exatas 

(Matemática e Física), da Tecnologia (Informática), da Saúde (Biologia, Imunologia, 

Medicina, Enfermagem, Saúde da Família, Educação Física, Odontologia, Psicologia,) e 

outros no Campo da Lingüística (Letras Português, Inglês e Literatura) e, ainda, outros 

estão nas Ciências Sociais Aplicadas (Direito, Demografia e Sociologia), sempre na 

perspectiva Teológica32. Nesse processo, está a situação atual do corpo docente do Curso 

Ciência da Religião da PUC-SP, que é de quatorze professores titulares, juntamente com 

outros pesquisadores convidados de outras universidades nacionais e internacionais.  

Os Professores titulares da Ciência da Religião, na PUC-SP, trabalham com o 

enfoque nos campos científicos da Sociologia, Antropologia, Filosofia, Epistemologia, 

Teologia, Psicologia, História33, distribuindo-se em três áreas principais de investigação: 

Fundamentos das Ciências da Religião, (com a linha de pesquisa: Religião, modernidade e 

pós-Modernidade) Religião e Sociedade (com a linha de pesquisa: Religião e Gênero e 

Religião e os Desafios da Globalização) e Religião e Campo Simbólico (com a linha de 

pesquisa: Religião, Comportamento e Símbolos e Religião e Produções Simbólicas, Orais 

e Literárias) 34. Essa é a estrutura curricular em que os docentes deste programa se 

distribuem pedagogicamente e conforme aos interesses e necessidades acadêmicas e 

intelectuais dos envolvidos. 

A terceira questão trata da configuração do processo seletivo para a formação da 

primeira turma em Ciência da Religião da PUCSP, no final da década de 70 e na década de 

80. A esse respeito, Queiroz diz que, 

 

“já nas primeiras turmas era feito um processo seletivo. Não havia o exame de 
línguas na seleção, como existe agora. Mas era feito um estudo de seleção 
mediante um texto, análise do currículo e uma entrevista. Nós tínhamos um boletim 
na época em que eu era coordenador, um boletim muito interessante, que lá pelas 

                                                 
32 www.pucsp.br/pos/cre/ , www.pucminas.br/ppgcr/ , www.ppgcr.ucg.br/ , 
http://www.unicap.br/pos/ciencias_religiao/apresentacao.htm , www.metodista.br/posreligiao/ciencias-da-
religiao , www.mackenzie.br/ciencias_religiao.html , www.ufjf.br/ppcir/ , www.ce.ufpb.br/ppgcr/ , 
www.uepa.br/portal/ensino/mest_relig.php e http://www.faculdadeunida.com.br/site/mestrado-
profissional/mestrado-profissional-em-ciencias-das-religioes-informacoes-gerais.html (Acessado  em 
15 de novembro de 2011). 
33 http://www.pucsp.br/pos/cre/index.php (Acessado em 12 novembro de 2011). 
34 http://www.pucsp.br/pos/cre/index.php?p=3 (Acessado em 14 novembro de 2011). 
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tantas parou porque, enfim, nós somos geralmente preguiçosos e havia dificuldade 
em enviar notícias para essa publicação. Mas ele circulou durante dez anos. Era um 
documento interessante porque dava notícia dos que ingressavam nos programas, 
das dissertações, das aprovações dos alunos, a evolução do próprio regulamento. 
As edições estão arquivadas em algum lugar. Seria interessante encontrá-las para 
fazer um estudo histórico” (Queiroz, 2007: 2005). 

 

Atualmente, os requisitos para o ingresso no Curso de Ciência da Religião, na 

PUC-SP, são diferentes dos primeiros exames reportados por Queiroz. Reza o Edital do 

Processo Seletivo 2/201135 que, além da apresentação dos documentos pessoais do 

candidato, a ficha de inscrição deve ser resgatada, apenas, pela internet, sendo que, o 

processo de seleção dos candidatos ocorre em três etapas: provas escrita sobre a 

bibliografia indicada no Edital (trata-se de autores específicos da Ciência da Religião), 

prova de proficiência de línguas estrangeiras e entrevista com o candidato, mediante a 

análise do currículo e discussão sobre o projeto de pesquisa apresentado no processo.   

A quarta questão refere-se ao conflito entre o pensar teológico e o pensar científico 

sobre o estudo das religiões na PUC-SP. Valle exemplifica: 

 

“o problema existe, é real e é importante. Há certa tensão. Pela evolução histórica e 
também porque as Ciências da Religião, em comparação com a Teologia, nasceu 
ontem. A Teologia tem milhares de anos, a Teologia judaico-cristã. Não é porque 
alguém escreveu um livro, que a gente começa a repetir que conhece Teologia. As 
Teologias têm uma vitalidade e elas - as Teologias inteligentes - aceitam o desafio 
do pensamento, é uma forma de pensar o mundo. Em todas as épocas, as grandes 
igrejas por vezes davam tiradas teológicas muito importantes. A gente sai de uma 
concepção aristotélico-tomista de Teologia e vai para uma concepção de Teologia 
muito difícil dentro da religião, isso dá um nó na cabeça de quem não sabe pensar, 
não sabe modificar suas categorias de pensamento. Na PUC eu senti uma tensão, 
pois havia certa resistência. Gente preconceituosa mesmo, que dizia que religião 
era besteira, que religião já era e que de nada adiantava estudar algo que acabaria 
quando chegasse à hora da ditadura do proletariado. Até que eles observaram o 
caso de Cuba. O livro do Frei Betto, “Fidel e a Religião”, teve um impacto muito 
forte aqui na PUCSP. O tempo colocou em cheque-mate esse preconceito e 
mostrou que religião é um negócio sério, que não acaba assim. A existência de um 
campo de tensão é produtiva, é ideal para a pessoa saber distinguir um pouco as 
coisas. A convicção religiosa equilibrada é uma coisa, a imatura e a neurótica são 
outras, e a maneira como você elabora o pensamento crítico, se situa como pessoa, 
como ser humano, como cidadão, é ainda uma coisa diferente. O ideal seria fazer 
uma síntese, o que nem todo mundo consegue”. (Valle, 2007: 202-203). 

 

Para esse autor, sempre haverá tensões entre os campos científicos. A atitude 

acadêmica inteligente, ou melhor, a sacada acadêmica, é saber organizar o que é da 

                                                 
35 http://www.pucsp.br/pos/downloads/editais_2_2011/CRE_Edital_2_2011.pdf (Acessado em 14 de 
novembro de 2011). 
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Teologia e o que é Ciência da Religião. Aspectos que são configurados ao longo da história 

das relações entre as Disciplinas. 

 

I.2 Problematização: A demanda de uma Ciência da Religião aplicada 

 

Este item é divido em três abordagens: Observações preliminares relativas à 

problematização aplicada à demanda de uma Ciência da Religião, a função extra-

acadêmica das Ciências Sociais segundo Bourdieu e a função extra- acadêmica das 

Ciências Humanas segundo Timothy Lenoir. 

 

I.2.1 Observações preliminares 

 

 O que foi mostrado, acima, refere-se à Ciência da Religião enquanto uma disciplina 

universitária. Todos os aspectos mencionados, como os estudos da religião até a 

institucionalização da Ciência da Religião no Brasil, o percurso da Ciência da Religião 

enquanto disciplina universitária institucionalizada, a distribuição atual dos Stricto Sensu 

em Ciência da Religião pelo Brasil, a Ciência da Religião na PUC-SP, a maturidade 

acadêmica da Ciência da Religião no Brasil, isto é, os periódicos, currículos, integração 

entre os encontros internacionais (IAHR) e nacionais (ANPTECRE, ABHR e SOTER), 

números de alunos, publicações são parâmetros que indicam a situação dessa área 

acadêmica em que atua. Mas, o que está em aberto é a função política e atuação 

profissional dos formados em Ciência da Religião. Diante desse cenário, duas questões 

merecem atenção: a primeira é a existência da função extra-acadêmica da Ciência da 

Religião no Brasil. A segunda é que essa disciplina dá conta de uma exigência geral, nas 

Ciências Humanas, em diálogo com as disciplinas das Ciências Sociais. Para o 

aprofundamento, nessas questões, apresentam-se dois autores, os quais refletem esse 

assunto do ponto de vista das Ciências Humanas. O resumo das respectivas idéias parte da 

hipótese de que esses pensamentos são relevantes para a Ciência, em particular para a 

Ciência da Religião. 
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I.2.2 A função extra-acadêmica das Ciências Sociais segundo Bourdieu 

 

 Pierre Bourdieu, de origem campesina e filósofo de formação, estudou várias 

temáticas como os camponeses, os artistas, as escolas, os clérigos, os patrões, os operários, 

as relações entre rural e urbano e, dentre estas, a institucionalização da Ciência. Ao 

dialogar com Max Weber e Karl Max, Bourdieu defendeu suas proposições, apoiando-se 

na Etnologia, Sociologia, Antropologia, Linguística, História, Mídia, Política, Geografia, 

Filosofia e Economia. Diante do poder de síntese, Bourdieu dedicou-se a um campo de 

investigação científico, a epistemologia da Ciência36, necessário para compreender os 

processos sociais, históricos e teóricos que favorecem a institucionalização da Ciência no 

meio universitário. A abordagem teórica, proposta por Bourdieu (2004), sensibiliza para o 

fato de que a Ciência da Religião, como qualquer outra disciplina acadêmica, se favorece a 

partir de três dimensões epistemológicas. 

 Inicialmente, ele aborda a relação entre a posição do professor e do pesquisador. 

Para o autor, “a posição do professor, em qualquer nível que seja, me parece, de fato, 

muito dificilmente compatível com a posição do pesquisador” (Bourdieu, 2004: 71). Há 

professor-pesquisador em certo número de instituições, onde o que sobressai são as 

estruturas pedagógicas da pesquisa. Mas, infelizmente, o ensino é uma dimensão 

codificada, rotinizada do saber, de modo que o professor é um repassador de abordagem 

científica ou de experiência do dia-a-dia, não favorecendo descobertas e análises de fato 

científicas, reconhecidas pelos departamentos de pesquisa. Assim, as pessoas que ensinam 

são comumente desconectadas das atividades de pesquisa. Isso é, particularmente, 

visualizado nas disciplinas literárias, nas quais os professores permanecem como leitor. 

Esse mesmo fenômeno ocorre com a medicina (entre outras disciplinas do campo da 

saúde), assim como o padre rotiniza o discurso do profeta. 

A segunda dimensão epistemológica, Bourdieu não se cansa de salientar que outro 

uso social da ciência é colocar a ciência a serviço da ciência, do progresso desta. Ele 

elabora um capítulo específico para tratar dessa questão (capítulo intitulado O espaço dos 

pontos de vista, contido no livro Os usos sociais da Ciência). Como o próprio título do 

capítulo denuncia, uma das riquezas da teoria dos pontos de vista é que ela permite romper 

com o conhecimento primeiro; na medida em que cada um vê o campo científico e o 

campo sócio cultural com certa lucidez, mas a partir de um ponto de vista de seu próprio 

                                                 
36 Bourdieu, Os usos sociais da Ciência, 2004. 
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campo investigado que, até então, estava em estado implícito ou ignorado. Isso favorece a 

troca de experiências culturais entre as disciplinas, por implicar no fato de situar “os 

pontos de vista no espaço das tomadas de posição e relacioná-los às posições concorrentes, 

isto é, ao mesmo tempo destituí-los de sua pretensão ‘absolutista’ à objetividade (ligada à 

ilusão da ausência do ponto de vista) e também de explicá-los, dar-lhes razão, torná-los 

compreensíveis, inteligíveis” (Bourdieu, 2004: 45). 

A terceira dimensão epistemológica, escameada por Bourdieu, é o fato de que o 

pesquisador deve ir além das aparências e das falsas antinomias. Para tratar dessa questão, 

Bourdieu apresenta cinco abordagens, relacionadas a seguir. 

A primeira, as origem sociais dos pesquisadores, sua evolução ao longo do tempo, 

as quais declaram, mascaram as informações para uma análise sociológica sistemática, 

como as visões polêmicas que cada um dos dois campos de atuação (intra e extra 

acadêmicos) produzem para as necessidades de sua própria legitimação, vinculada às 

funções que se propõem oficialmente à instituição formadora.  

A segunda trata-se de um problema a resolver, que é o da comunicação entre o 

campo científico e o campo econômico. De um lado, tem-se a lógica da luta específica, 

interna ao campo (da autonomia disciplinar); de outro, a pesquisa do lucro, da 

rentabilidade que leva a dar prioridade ao problema, das funções que exercem os 

profissionais formados em um determinado campo acadêmico.  

A terceira é o fato de que a institucionalização da Ciência e sua autonomia se 

devem ao Estado, colocada numa relação de dependência, com respeito à instância capaz 

de sustentar e tornar possível uma produção acadêmica que não está submetida à sanção 

imediata do mercado acadêmico intelectual. A esse respeito, Bourdieu exemplifica dizendo 

que “essa dependência da independência (ou o inverso) não é destituída de ambigüidades, 

uma vez que o Estado que assegura as condições mínimas da autonomia também impõe 

constrangimentos geradores de heteronímia e de fazer de expressão ou de transmissor das 

pressões de forças econômicas” (2004: 55), expressas a partir da função da formação 

profissional de representante da Ciência.  

A quarta refere-se às estratégias que a Ciência exerce para servir o Estado, libertar-

se da influência do Estado, lutando contra as pressões deste. Para Bourdieu, a Ciência tira 

proveito das suas “lutas” contra o Estado, tira partido das garantias de autonomia e 

aplicabilidade, no mercado de trabalho extra-acadêmico, ofertados pelo Estado, para 

afirmar sua independência com relação ao próprio Estado. Para ilustrar este exemplo, está 
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à busca incessante do profissional universitário em definir e afirmar sua identidade 

profissional, engajando-se no mercado de trabalho. 

A quinta abordagem diz respeito ao que Bourdieu estudou sobre o que significa ir 

além das aparências e das falsas antinomias; ou seja, do confronto entre as “visões 

antagônicas que opõe a autonomia dos pesquisadores ditos ‘puros’ à heteronímia dos 

pesquisadores ‘aplicados’” (2004: 58). Uma voltada à realidade intelectual universitária e a 

outra voltada à prática no mercado de trabalho privado e/ou governamental (como, por 

exemplo, professores de ensino religioso). Segundo Bourdieu, evidentemente, essa 

dualidade de função tem por efeito permitir, a alguns, um jogo duplo: ser professor e ser 

pesquisador concomitantemente. 

Diante dessas perspectivas, formatadas por Bourdieu, a primeira ação do uso social 

da Ciência consiste em tomar, por objeto de análise, as dimensões epistemológicas 

relativas à institucionalização da Ciência. 

 

I.2.3 A função extra- acadêmica das Ciências Humanas segundo Timothy Lenoir 

 

 Timothy Lenoir é um epistemólogo refinado que, entre inúmeros temas, produz 

fascinante reflexão sobre a produção cultural das disciplinas científicas. Com o 

desenvolvimento da presente Dissertação, ocorreu o feliz encontro com a ótica de Lenoir, 

relativa à direção de um casamento com o contexto histórico da situação atual da Ciência 

da Religião no Brasil e do engajamento do profissional dessa Ciência no mercado de 

trabalho intra e extra-acadêmicos. Esse Historiador e Filósofo da Ciência, formado pela 

Universidade Indiana, é professor universitário e coordenador do Programa em História e 

Filosofia da Ciência da Universidade de Stanfort (Estados Unidos) e desenvolve suas 

pesquisas acerca das interdisciplinaridades humanas, ciências médicas e engenharias. 

 Ao ler Bourdieu, Lenoir, em sua obra37, atesta o interesse em reivindicar certos 

aspectos da formatação da instituição científica, enfatizando a maneira pela qual a ciência 

está imbricada com as formas de práticas sociais e políticas. Com isso, sensibiliza-se pelo 

fato de que reexamina certos momentos críticos, na imagem histórica da evolução do papel 

do cientista na sociedade, engajado no mercado de trabalho. Centra-se, particularmente, na 

reflexão sobre a criação de novas disciplinas, nas universidades de pesquisa, as relações 

                                                 
37 Lenoir, Instituindo a ciência, 2004. 
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problemáticas que surgiram entre a produção cultural e as lutas de disciplinas para alcançar 

a legitimação e autoridade na Universidade. 

 Essa temática, investigada por Boudieu e Lenoir, ganhou pleno estatuto na 

atualidade. Para a presente pesquisa sobre as funções profissionais da formação em Ciência 

da Religião , ela é fundamental, pois clarifica e consolida a nossa abordagem teórica. 

Nessa perpectiva, a seguir são apresentadas cinco aspectos, de acordo com Lenoir (2004), 

relativos à produção cultural das disciplinas científicas constituintes de uma Ciência. 

 Um primeiro aspecto acusado é que a instituição científica é governada por regras e 

guiada pela prática. Em outras palavras: existe uma íntima relação entre as dimensões 

teóricas, metodológicas, científicas, da Universdade e as práticas culturais, políticas e 

econômicas, respaldando o processo histórico da formação de disciplinas e instituições 

científicas, para a construção e sustentação de uma identidade social. Segundo o autor, a 

chave para o sucesso de uma Disciplina é a habilidade em tratar os eventos históricos, 

identificando os percalços e as permanências da Ciência. Lenoir, valendo de recurso 

comparativo de acordos e contigências entre as disciplinas, contidas no romance 

SnowCrash de Neal Stephenson, que conta a história de um hacker, o qual passeia 

naturalmente por uma cidade virtual, demonstra que “pessoas as quais não têm a cultura 

requerida, carecendo tanto do conhecimento explícito quanto do conhecimento tácito a 

respeito do modo como funciona a instituição, esbarra contra parede de ‘concreto’: elas 

percebem tal instituição como uma força que disciplina, oprimindo-as ou gerando e 

organizando competências” (Lenoir, 2004: 12). 

 O segundo aspecto consiste em demonstrar que um dos principais objetivos de 

lutas/tensões das Disciplinas é o de cartografar as fronteiras do campo de sua atuação, para 

legitimar e consagrar as intercessões de ideias com prestígio cultural e cientificismo. A 

esse respeito, Lenoir diz que,  

 

“a luta para garantir título de PhD a engenheiro graduados na universidade técnica 
alemãs no final do século XIX, os esforços em nossos dias, para legitimar a 
matemática computacional como um campo da matemática em igualdade de 
condições com as disciplinas tradicionais e a consagração da ficção científica como 
um gênero literário admissível dentro dos departamentos acadêmicos de literatura 
podem ser considerados casos ilustrativos” da relevância de mapeamento dos 
limites, encontro e desencontros entre as Ciências (Lenoir, 2004: 25). 

  

Essa abordagem de Lenoir toma, como ponto de partida, o argumento de que, para 

transformar as práticas intelectuais e aplicá-las à sociedade, optando por uma redução 
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dessa complexidade, deve introduzir, aos estudos da Ciência, novos aparelhos técnicos e 

novo corpo de habilidades interpretativas para utilizá-los como uma estratégia de 

construção de Disciplina. Isso se dá, conforme Lenoir, de acordo com a compreensão e 

análise da configuração dos eventos sociais, políticos e históricos enquanto processos 

constitutivos e representantes da manifestação da Matéria na Universidade. Para isso, uma 

das ações para reduzir tal complexidade é pontuar a falta de compreensão que os Filósofos 

e Historiadores da Ciência têm sobre em que a sociedade e os cientistas estão engajados. 

O terceiro aspecto aponta para a importância de “um exame cuidadoso das 

condições de produção do trabalho científico em questão e das relações sociais que lhe dão 

suporte” (Lenoir, 2004: 26). Essa é uma dimensão interna da Disciplina, onde a 

investigação do trabalho acadêmico, em casos mais abstrados, em que se orientam é 

impensável, sem as condições que a deram origem e suporte. Nessa perspectiva, uma 

história contextualista toma, como objeto, não apenas uma teoria cientifíca ou textos 

universitários publicados, mas o percurso, as fontes, condições e dimensões que dão 

origem a uma disciplina e sua institucionalização na academia. Para Lenoir, essa é uma 

questão de entender os trabalhos condicionantes de uma Ciência, como uma manifestação 

do campo científico como um todo, no qual todos os poderes, informações e informantes, 

desse campo, são inerentes à sua estrutura e funcionamento, tanto nos espaços acadêmicos 

quanto extra-acadêmico. 

O quarto aspecto é relativo à participação política do estado, como condicionante 

da institucionalização da Ciência. Para Lenoir, não só o desenvolvimento institucional, mas 

também o operfeiçoamento intelectual da Ciência está estreitamente relacionado à 

organização Universitária e à concessão de recursos governamentais, para a configuração 

de centros de debate e investigação sujeitos à chancela do ensino e pesquisa. Esses dois 

padrões são intensificados pela influência de interesses de ministros de Estado, 

representados por Órgãos de Avaliação de Cursos distribuídos pelo país, como estratégia 

para defender alegações científicas. A esse respeito, Lenoir (2004) dedica o Capítulo 5 

para enfatizar o papel do Governo como empreendedor e construtor de instituições locais 

na formação e aperfeiçoamento de Disciplinas. O autor destaca a importância do 

orçamento financeiro para o funcionamento da Ciência, ressaltando a implicação da 

consolidação organizacional para o estabelecimento de vínculo entre esses diferentes 

domínios da prática.  
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 O quinto aspecto abordado por Lenoir refere-se à evolução do papel do cientista na 

sociedade, uma ciência aplicada. Para Lenoir, o estabelecimento de novas Disciplinas, 

dentro do contexto da Universidade,  favorece, aperfeiçoa e incrementa o papel do cientista 

na sociedade, tornando-o mais engajado. Esse autor admite que a maneira como a 

Disciplina, na condição da prática cultural, está embricada em uma rede, sem costuras, 

com outras formas de práticas sociais e políticas é que a consolida como uma Ciência, para 

a construção e sustentação de uma identidade social e cultural, situadas relativamente a 

outros corpos culturais. Admite, ainda, que as produções culturais e acadêmicas de seus 

representantes são peças-chave que exprimem o aperfeiçoamento da Disciplina. Com base 

nessa perspectiva, esborçada por Lenoir, a evolução do cientista, na sociedade, pode ser 

verificada de várias maneiras, mas uma que jamais pode-se desconsiderar é o contexto 

social, cultural e histórico que condiciona a constitucionalização da Ciência na 

Universidade. 

 

I.3 Conseguências para a Ciência da Religião 

  

 O objetivo deste item é o de apresentar um resumo sobre as consequências das 

informações abordadas, acima, para a Ciência da Reliigão. Assim, o texto faz uma 

interseção entre as duas exposições, centrais, anteriores; isto é, o esboço histórico e a 

situação atual da Ciência da Religião no Brasil e a problematização sobre a demanda de 

uma Ciência da Religião aplicada. 

 Nesta perspectiva, é que traz, para esta apresentação, a sinopse de quatro pontos de 

vistas: de Bourdieu e Lenoir, Dreher, Mendonça e Usarski, a partir de suas experiências 

acadêmicas e intelectuais e poder de síntese, sobre a Ciência da Religião no Brasil, no 

âmbito da demanda da aplicação do seu conhecimento disciplinar. 

 Primeiramente, Bourdieu e Lenoir não tratam diretamente do uso social da Ciência 

da Religião e nem da institucionalização dessa disciplina, mas os autores sensibilizam para 

o fato de que a Ciência da Religião do Brasil, como qualquer outra disciplina, compartilha 

com outras disciplinas universitárias dimensões epistêmicas e condicionantes sociais, 

culturais e históricos, os quais favorecem e incrementam a institucionalização da ciência, 

bem como engajamento dos formados em Ciência da Religião no mercado de trabalho. Isso 

ocorre na medida em que esses autores não se cansam de salientar a importância da 

reciprocidade entre as disciplinas, do papel social do profissional formado em qualquer 
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campo acadêmico na sociedade. Enfatizam que a ciência configura-se a partir das 

abordagens e implicações metateóricas, mas não se deve desconsiderar a intensa influência 

dos fatores socio-históricos e inteletuais que sofre, enquanto produção cultural das 

disciplinas científicas, relativos à constituição da Ciência. 

 Com essa expectativa, para o segundo momento, está a abordagem de Dreher 

referente à Ciência da Religião enquanto teoria e Pós-Graduação no Brasil. Dreher 

(2001:169) afirma que, “a Ciência da Religião não surgiu a partir de um interesse 

puramente científico ou mesmo puramente acadêmcio. Ela surgiu espontaneamente a partir 

de iniciativas eclesiais católicas (PUC-SP) e de iniciativas eclesiais protestantes 

(UNESP)”. Isso, provavelmente, tem implicado a formação dos cientistas da religião, pois, 

complementa Dreher (2001: 171), “o mestre em Ciência da Religião, sente-se competente 

como sociólogo da religião, filósofo da religião, etc., mas não como cientista da religião 

enquanto tal”. Assim, em todos esses dois casos, o alvo dos estudos científicos, sobre 

religião, deve ser criativo, mas sempre metodologicamente controlado, cujo objetivo será 

evitar as camisas-de-forças sem cair em superficialidades e em hibridismo metodológico 

esboçados pela história da ciência. 

 Para a terceira abrdagem, está o ponto de vista de Antônio Gouveia Mendonça, 

referente à esquizofrenia dos Cientistas da Religião, o qual chama a atenção destes quanto 

aos quesitos perfil e maturidade acadência. Essa questão encesta o que Edênio Valle, J. J. 

Queiroz e Pedro Ribeiro de Oliveira dizeram sobre o percurso da Ciência da Religião 

enquanto disciplina universitária institucionalizada. Mendonça (2001: 187-191), menciona 

três aspectos relativos a tal esquizofrenia: primeiro, ele traz a tona a problematização se de 

fato “existem” cientistas da religião. Para exemplificar, esse autor ressalta que os mestres e 

doutores, no Brasil, diplomados em Ciência da Religião, saem, da academia, especialistas 

em ciências sociais da religião, antropologia da religião, até filosofia da religião, teologia e 

literatura da religião, menos em Ciência da Religião propriamente dita. Ao ver de 

Mendonça (2001:187-188), o “título não revela a especialização esperada porque, na 

estrutura do curso, assim como a especialização do corpo docente, insinua-se uma já 

visível dispersão na oferta do conhecimento”. A segunda esquizofrenia dos cientistas da 

religião, dita por Mendonça, é que não há disciplina independente, todos são dependentes 

entre si, ao passo que não há uma ciência virgem de pré-conceitos culturais e 

epistemológicos. Diz ele, mesmo que denominemo-nos ateus ou puramente 

científicos/cientistas, aí está já contaminado por suas posições. A partir dessas duas 
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esquizofrenias, Mendonça sensibiliza para uma terceira: a de acharmos que saímos do 

excesso do empirismo descritivo, fazendo necessária uma abordagem detalhada de 

“grandes” representantes da ciência, sobretudo das Ciências Sociais, para poder ler a 

atuação profissional dos cientistas da religião no mercado de trabalho em que atuam. 

 O quarto ponto de vista, referente ao resumo das conseguências das informações, 

abordadas acima, para a Ciência da Reliigão, diz respeito à reflexão de Frank Usarski 

(2006) sensibliza para o fato de que a consequência da configuração dos fatos sócio-

históricos na institucionalização da Ciência da Relgião é gestar e orientar-se para uma ideia 

de que a sociedade é destinatária de uma crítica da Ciência da Religião, bem como as 

religiões, outras disciplinas, os cientistas da religião em uma vida privada e, sobretudo, a 

Ciência da Religião é destinatária de suas próprias críticas. 
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Capítulo II 

Instrumento, procedimento e resultados da pesquisa 

 

Este capítulo constitui o “coração” do presente trabalho. Trata-se de uma descrição 

da pesquisa de campo realizada, entre julho de 2009 a julho de 2011, em forma de um 

questionário, com o objetivo de verificar empiricamente o papel que a formação acadêmica 

em Ciência da Religião desempenha com relação à atuação profissional dos entrevistados. 

O texto é dividido em quatro blocos. Antes de apresentar o instrumento de pesquisa 

em si (bloco 2), o leitor encontra uma reflexão abstrata sobre as constelações sob as quais 

indivíduos academicamente formados, inclusive na área da Ciência da Religião, constroem 

suas vidas profissionais. Em um terceiro momento, será resumido como a pesquisa foi 

realizada em termos técnicos. Por fim, serão resumidos os principais dados obtidos no 

decorrer da pesquisa.  

 

II.1  Constituintes da situação social do cientista da religião  

 

A Organização para Coordenação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2006) 

traz um relatório diagnosticando as várias dificuldades de países em atrair professores 

qualificados (também de nível mestrado e doutorado) para atuarem em novos postos de 

trabalho e para substituir aqueles que vão se aposentar e estão em licenças. Esse é um texto 

desenvolvido para auxiliar os governos a programar, editar e implantar políticas de 

aberturas de oportunidades de emprego e melhoramento de ensino e aprendizagem nas 

escolas. Essa iniciativa da OCDE é oportuna na medida em que os países compartilham de 

um interesse: o de tornar a profissão de um professor-pesquisador atrativa para aqueles que 

já atuam na função e interessados nesse ofício e encontrar estratégias para mantê-los 

qualificados na profissão. Segundo o Relatório preliminar da atratividade da carreira 

docente no Brasil (2009), elaborado pela Fundação Getulio Vargas, mesmo os países que, 

até então, não registravam problemas com essa questão, manifestam-se preocupados em 

atrair bons professores. Como é o caso da Finlândia que se destaca pelos excelentes 

resultados no sistema educativo, no qual a profissão docente é valorizada pela sociedade e 

que tem se preocupado em tornar a carreira docente mais atrativa.  

Diante desse cenário, o debate estende-se ao contexto social brasileiro, exigindo do 

leitor uma atenção especial a cinco questões que correspondem às constituintes da situação 
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sócio-profissional de um cientista da religião. Trata-se de problemas relacionados a 

dimensões de (a) gênero, (b) faixa etária, (c) desafios da qualificação, (d) processo de 

escolha de um curso e (e) a atuação profissional. 

 

II.1.1 A dimensão do gênero  

 

De acordo com Schultz (1973), quanto mais uma determinada pessoa possui 

responsabilidade doméstico-familiar em atendê-la financeiramente, mais vulnerável poderá 

ficar para um rendimento ‘limitado’ nas competências cognitivas de ensino e 

aprendizagem no curso escolhido. Segundo Schultz, é natural que, conforme a ‘lógica’ 

sociocultural de valores, as mulheres costumam ‘se’ responsabilizar mais pelos serviços 

domésticos do que os homens.  

Outras, além de atuarem no ‘lar’, também trabalham em empresas como servidoras 

públicas ou em empresas privadas no ramo da educação. Mulheres que, em muitas 

situações, são ‘impedidas’, devido a essas tarefas do ‘lar’, de cursarem um curso, mas têm 

destacado no mercado de trabalho educacional. A tabela, a seguir, traz algumas 

informações acerca dessa temática, em que o mercado de trabalho em educação é o maior 

espaço de atuação profissional das mulheres, com 78,2% do total de professores 

brasileiros. Os homens correspondem a 21,8% no setor público e 68,0% no setor privado. 

No entanto, 41,9% das mulheres trabalham (formalmente), sendo os homens 58,1% do 

total geral de brasileiros ocupados no Brasil. 

A tabela abaixo indica algumas dessas características citadas: 

 

Tabela III: Ocupação dos professores no Brasil 
 
 

Professores: participação dos ocupados por sexo (Brasil, 2004) 
Fonte: IBGE/PNAD. Elaboração: Souza, 2006: 05. 

 

Não obstante, o momento contemporâneo tem admitido uma mulher diferente 

dessas ilustrações socioculturais, contextualizadas pelas dimensões morais, ou seja, a 

mulher de ‘hoje não tem muito a ver com a mulher de antigamente’. Hoje assistimos uma 

 Ocupados no Brasil % Professores % % professores 
ocupados Brasil 

Mulheres 34.739.267 41,9 1.282.103 78,2 3,7 
Homens 48.077.644 58,1 358.397 21,8 0,7 
Total 82.816.911 100,0 1.649.500 100,0 2,0 
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mulher participativa no mercado de trabalho e com qualidades técnico-intelectuais as quais 

têm demarcado, feito história, no universo intra e extra-acadêmico. Mulheres que têm dado 

‘grande’ contribuição para as questões científicas. A esse respeito, Probst & Ramos dizem 

que,  

 
tudo iniciou com a I e II Guerras Mundiais em que as mulheres tiveram que 
assumir a posição [juntamente com os] homens no mercado de trabalho. Com a 
consolidação do sistema capitalista no século XIX, algumas leis passaram a 
beneficiar as mulheres. Mesmo com estas conquistas algumas explorações 
continuam a existir. Através da evolução dos tempos modernos as mulheres 
[procuram a] conquistar seu espaço. As estatísticas apontam que há mais mulheres 
do que homens no Brasil. Mostram também que elas vêm conseguindo conquistar 
emprego no mercado de trabalho e que seus rendimentos crescem a um ritmo mais 
acelerado do que os homens. Mesmo com todas estas evoluções da mulher no 
mercado de trabalho, ela ainda não está numa condição de vantagem em relação 
aos homens, pois continuam existindo muito preconceito e discriminação, mas 
principalmente desigualdade salarial entre homens e mulheres (Probst & Ramos, 
2003: 35). 
 
 

 Essas informações sensibilizam para o fato de que a Ciência da Religião, como 

outra Disciplina Universitária, deve abordar a comparação entre os salários dos 

professores-pesquisadores e professoras-pesquisadoras com os dos empregados do setor 

privado e, em particular, dos professores dos setores privados e públicos e dos demais 

servidores públicos com atributos pessoais similares. 

 

II.1.2 A dimensão da faixa etária 

 

As oportunidades de trabalho estão disponíveis, de acordo com a faixa etária em 

que o profissional se qualifica. Segundo Souza, no Brasil, 

 
a maior parte da população economicamente ativa, com 54%, é constituída por 
adultos na faixa etária entre 25 e 49 anos de idade, entre os ocupados são 59% e 
entre os professores são 85,9%” [...].  Os trabalhadores (população ocupada) com 
mais de 50 anos são 18% do total desta população e os professores 16,7%, o que 
nos permite apresentar a hipótese de que a reforma da Previdência Social, embora 
tenha mantido a aposentadoria especial para os professores, elevou a idade mínima 
para o gozo deste direito, estabelecendo uma similitude entre o setor privado (CLT) 
e o setor público (estatutário) (Souza, 2006: 06). 

 

A razão fundamental para a preocupação com a faixa etária decorre do fato de que, 

quanto mais velho o aluno seja, maior poderão ser as suas dificuldades com o ensino e 

aprendizagem e, na sequência, a aplicabilidade da sua formação profissional no mercado 
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de trabalho. Isso está relacionado ao desenvolvimento dos seus sentidos, que já não 

admitem as mesmas habilidades de quando era mais novo, a coordenação motora também 

estará mais lenta, a disponibilidade física fica menos competitiva.  

Esses aspectos podem se agravar à medida que a idade da pessoa vai avançando, 

ainda mais pelo fato de que muitas das ocupações no setor educacional requerem um 

significativo esforço físico-psicológico, exigindo da pessoa uma dedicação, quase 

exclusiva. São aspectos adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE38 para a realização de pesquisas referentes ao mercado de trabalho no Brasil, com 

objetivo de apresentar um panorama da ocupação funcional do brasileiro. Segundo esse 

órgão, quanto mais velha a pessoa se torna, mais difícil será para ser empregado no 

mercado de trabalho. De acordo com o relatório de pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, 

os dados colhidos em junho de 2011 revelam que, no campo profissional, as mulheres 

ainda estão em desvantagem diante dos homens. A esse respeito, Barros & Mendonça & 

Blanco (2001: 99) afirmam que “um professor trabalha 32 anos em média”. 

 

II.1.3 A dimensão da qualificação profissional 

 

Os novos desafios para a qualificação profissional fazem parte das condições 

financeiras de cada pessoa, das oportunidades que surgem da orientação familiar recebida, 

da qualidade e tipo da faculdade que cursou, em qual idade concluiu o curso, da 

experiência profissional, da área em que se aperfeiçoou / especializou, do esforço 

intelectual aplicado ao curso e das influências ‘políticas’ em que está inserido. Com base 

em Orletti (2007: 92), essas questões compõem o cenário das atuais “mudanças no mundo 

do trabalho, que vem diretamente interferindo na configuração do mercado de trabalho, 

desde a década de 90” e tem como marco a crise política instalada no ideário de Estado de 

bem-estar-social. A esse respeito, Sousa exemplifica que,  

 

no Brasil, 7,6% (6.899.991) da população economicamente ativa tem escolarização 
igual ou superior a 15 anos de instrução. Os professores do ensino básico e superior 
são 1,8% (1.640.500) da população economicamente com ensino superior. Dentre 
aqueles que estavam ocupados (82.816.911), 8,1% possuíam escolaridade 

                                                 
38 Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado_Trab
alho_Perg_Resp.pdf ou em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/defaultestudos.shtm 
(Acesso em 26 de julho de 2011). 
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equivalente ao ensino superior e os professores, com nível superior é 2% da 
população ocupada no Brasil. 
Na análise da escolarização dos professores brasileiros é necessário considerar que 
há um número expressivo de professores sem a formação em nível superior. Os 
dados aqui analisados (referentes a 2004) referem-se aos professores que compõem 
as ocupações com nível superior; foram excluídos os professores de educação 
infantil ou das séries iniciais que integram as ocupações de nível médio. Segundo o 
Ministério da Educação, no ensino médio de nível técnico, havia no Brasil, em 
março de 2004, 92% com formação de nível superior; e, em São Paulo 92,5% 
(Sousa, 2006: 51). 

 

Essas exigências do mercado de trabalho em relação à qualificação profissional são 

positivas, na medida em que ‘força’ o candidato a uma vaga de trabalho a se adaptar aos 

novos desafios de qualificação. Por outro lado, ‘exige’ que esse mesmo profissional tenha 

um ‘apadrinhamento’ (relação de amizade com alguém influente na empresa interessada 

em atuar) para facilitar sua entrada no posto de trabalho. Nesse caso, muitas vezes, o 

profissional nem possui uma qualificação e experiência para a área, basta uma ‘ajudinha’ 

que logo estará ocupando a função estimada. A abordagem de Orletti se aproxima dessas 

informações no sentido em que “este cenário não se desenvolve puramente pela busca de 

autonomia e liberdades dos profissionais, mas sim, na maioria das vezes, por uma falta de 

alternativa nos caminhos formais [que o sujeito se preparou] da estrutura do mercado de 

trabalho” (2007: 93). 

Outro aspecto relacionado aos desafios da qualificação, sobretudo daqueles 

vinculados à educação, é o regime de ocupação profissional enquanto se qualifica. Muitas 

pessoas, no mesmo ‘momento’ em que estão estudando, estão trabalhando, isso porque 

necessita custear as despesas com o ensino e aprendizagem, que deveria ser financiado, 

integralmente, pelo Estado. Além disso, muitos estudantes cumprem uma carga horária 

semanal de trabalho, enquanto estudam, de até quarenta e quatro horas ou mais (como são 

os casos de horas extras). De acordo com Orletti (2007: 94), essas questões “põem em 

dúvida a aplicação do trabalho qualificado, sobretudo nos países periféricos”, como é o 

caso do Brasil.  

A renda que o profissional possui (dele, de sua família ou de outra pessoa que 

contribui) também é quesito considerado nos desafios da qualificação profissional, na 

medida em que o custo real do ensino e aprendizagem “aumenta mais do que o custo de 

vida” (Schultz, 1973: 24). Em vários casos, percebe-se que, para uma ‘boa’ qualificação, o 

sujeito acaba gastando mais do que recebe, necessitando recorrer ao financiamento 

estudantil, bolsa de pesquisa e outras maneiras de contribuição (rateamento entre familiares 
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e amigos, em que cada pessoa oferece uma quantia para esse estudante e que, muitas vezes, 

“não é computada como avaliação da renda aplicada na educação” (Schultz, 1973: 24)). 

Isso ocorre devido ao alto custo com participações em encontros, alimentação, transporte e 

compra de material didático, necessária para uma qualificação, entendida como ‘boa’. 

Segundo este autor (pp. 26), além desses aspectos, “as oscilações de renda são 

influenciadas por idade, sexo, raça, desemprego, habilidade hereditária, educação informal 

no lar, as dimensões da cidade e a escolaridade”. 

 

II.1.4 A dimensão da escolha de um curso 

 

Inquestionavelmente, o processo de escolha de um curso compõe o quadro das 

constituintes da situação social do cientista da religião, entendido como habilidades e 

conhecimentos adquiridos pela pessoa. Por trás da escolha do curso, está o salário, única 

oportunidade ou oportunidade fácil, simpatia com o curso, influência familiar ou de 

amigos, influência religiosa e necessidade de qualificação profissional. Há casos em que a 

pessoa acaba escolhendo um curso que não idealizou, por estar relacionado à atual função 

profissional, ou ainda porque foi a ‘única’ opção do momento (mais fácil de ‘passar’ no 

processo seletivo, de pegar/ganhar bolsa de ajuda de custo ou por questões religiosas).  

Ainda surgem situações em que a escolha de uma determinada profissão é devido à 

influência de um professor (que o aluno gostava das aulas) ou de amizades (porque meus 

amigos fazem ou fizeram), em outra, porque ‘é bonito’ ser intelectual ou porque ‘é bonito 

o curso’. Nas palavras de Schultz (1973), isso é uma questão séria e problemática do ponto 

de vista de que, o investimento em educação é alto no final da contabilidade e, muitas 

vezes levam anos para conseguir ter retorno financeiro (lucro) com o investimento aplicado 

no capital humano. Para este autor, as pessoas devem valorizar a qualificação, suas 

capacidades, como maior investimento em capital humano (segundo Schultz (1973: 12); 

capital humano são “as habilidades e conhecimentos adquiridos pelo agente humano e que 

elevam sua produtividade humana”), principal atributo da atuação profissional. 
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II.1.5 Atuação profissional 

 

A atuação profissional requer, antes de qualquer coisa, investimento no capital 

humano. Segundo Schultz (1973), o investir em qualificação admite duas variantes: 

despesas (recursos que atendem às necessidades atuais) e investimento (recursos que 

atenderão às futuras despesas, entendidas como recompensas). Muitas pessoas, antes de 

iniciarem o curso escolhido, atuam em outra função (no setor público, privado, como 

empresário ou profissional liberal) para financiar a escola. Outras pessoas decidem sair do 

trabalho (pedem demissão) para se dedicarem aos estudos, enquanto outras preferem (ou 

são obrigadas a) desistir do curso para continuar no trabalho ou porque não têm mais 

condições para custear o curso.  

Mas ainda existem pessoas que, além de estudarem, trabalham. São raros aqueles 

que ‘lucram’ com o curso antes de terminá-lo ou logo após concluí-lo. No entanto, há 

exceção para algumas funções como engenharias e medicinas que, logo após a colação de 

grau, são contemplados em concurso público, recebendo a compensação. Muitas outras 

sequer conseguem reaver o investimento aplicado na qualificação profissional, porque não 

são remunerados o suficiente para isso ou devido a não atuarem no ramo qualificado ou, 

ainda, por possuírem condições (ou interesse) de uma qualificação continuada. 

Não obstante, a atuação profissional é lucrativa na medida em que há uma 

qualificação, aplicada no mercado de trabalho, que busca desenvolver suas habilidades, 

técnica de ensino e aprendizagem, para o alcance do investimento depositado na 

qualificação profissional. Neste contexto, Schultz (1973:56) sensibiliza para o fato de que, 

a atuação profissional, residida a partir do investimento em capital humano, “aumenta a 

capacidade de adaptação das pessoas, face às flutuações das oportunidades de emprego, 

associadas ao crescimento econômico”. 

A interlocução entre as abordagens desses autores contribui para a presente 

pesquisa, já que possibilita uma leitura de como a Ciência da Religião tem tratado as 

questões sobre a remuneração de professores e professoras habilitadas nessa disciplina e 

disponíveis para o mercado de trabalho. É com essa dinâmica que o item seguinte 

apresenta o questionário, fundamentado a partir das constituintes da situação 

socioprofissional do cientista da religião. 

 

 



 50

II.2 Instrumento da pesquisa 

 

Este item apresenta o instrumentário utilizado como base da pesquisa empírica 

realizada no decorrer do projeto. Trata-se de descrição de um questionário composto por 

setenta perguntas que o leitor encontra na íntegra no anexo. 

O instrumentário contempla as cinco dimensões elaboradas nos parágrafos 

anteriores, representando os constitutivos que marcam a atuação profissional de um 

cientista da religião no mercado de trabalho. 

A dimensão do gênero e faixa etária diz respeito aos dados básicos de cada 

entrevistado. Trata-se de perguntas simples e objetivas bem no início do questionário, sob 

a rubrica de ‘informações preliminares’. Nessa seção, os entrevistados tiveram a 

oportunidade de responder quatro perguntas de múltipla escolha, permitindo aos 

informantes responder livremente, usando linguagem própria e emitir opiniões. 

O bloco referente à formação acadêmica é composto por trinta e sete perguntas 

referentes à graduação e ao mestrado/doutorado. Sete perguntas constituem a seção de 

informações sobre a graduação acerca do curso escolhido, instituição (se é pública, 

privada, universidade, faculdade integrada, centro universitário ou estabelecimento 

isolado), qual é a grande área acadêmica (ciências humanas, exatas ou aplicadas), 

quantidade de cursos superiores que o entrevistado possui e quando concluiu. De acordo 

com Balbachevsky (2003), cresce a cada dia o número de profissionais pouco satisfeitos 

com a graduação; eles estão sempre em busca de novos recursos para estarem mais bem 

preparados para sua atuação no mercado de trabalho. Dentre esses recursos, estão os 

programas de pós-graduação stricto sensu.  

No que se refere às informações relacionadas ao mestrado e doutorado, trinta 

perguntas foram organizadas, quinze para o mestrado e quinze para o doutorado. Por visar 

à identificação da variância de informações entre essas duas formações, é que se aplicaram 

as mesmas perguntas entre si; ou seja, as mesmas perguntas apresentadas para os mestres 

foram também para os doutores examinados.  

Dessa forma, o estudo buscou verificar os indicadores atribuídos ao ano em que o 

entrevistado concluiu o curso, tempo de duração, temática da pesquisa, instituição à qual 

esteve vinculado, grande área da pesquisa, faixa etária em que ingressou no curso, estimativa 

do gasto que teve com o curso, qual era a renda mensal que tinha quando cursava o 

mestrado/doutorado, setor de atividade em que trabalhava quando cursava o 
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mestrado/doutorado, regime de sua ocupação profissional principal durante o curso, carga 

horária semanal de trabalho, quantos títulos de strictu sensu que possui e se recebeu bolsa 

de pesquisa durante o curso.  

Dois aspectos de alta relevância, para a pesquisa, constam nas perguntas um e doze. 

A primeira está vinculada à faixa etária que o entrevistado concluiu o curso para atuar no 

mercado de trabalho, uma vez que os dados do relatório da Pesquisa Mensal do Emprego, 

realizado pelo IBGE (de janeiro de 2008), indicam que a idade é um elemento que dificulta 

a uma determinada pessoa ingressar no mercado de trabalho formal. A segunda diz respeito 

ao setor de atividade em que o entrevistado estava trabalhando quando 

estudava/pesquisava; pois, de acordo com Schultz (1973) uma pessoa que estuda e 

trabalha, concomitantemente, o rendimento cognitivo de ensino e aprendizagem fica 

comprometido, na medida em que exige mais esforço físico-mental do sujeito em plena 

atividade diária de trabalho. 

Seguem nove questões relacionadas à dimensão do processo de escolha do curso 

Ciência da Religião. A primeira pergunta refere-se a aspectos que motivaram a escolha do 

curso Ciência da Religião como salário, única oportunidade, simpatia pelo curso, 

influência familiar, dimensões religiosas, exigência de uma especialização em Ciência da 

Religião, de acordo com a necessidade profissional que estava inserida. A segunda diz 

respeito à relação entre a satisfação com a Ciência da Religião e atuação profissional, 

desde a graduação. A terceira diz respeito à forma como o cientista da religião soube da 

existência do curso Ciência da Religião na PUC-SP. A quarta verifica a influência da sua 

escolha do curso Ciência da Religião pelos familiares, amigos, colegas de trabalho e 

professores ou se foi uma escolha pessoal. A quinta pergunta dessa seção observa o grau de 

informação que o entrevistado tinha, ao escolher o curso Ciência da Religião; isto é, se era 

totalmente desinformando, informação superficial, um vasto conhecimento sobre a área ou 

se escolheu o curso por acaso.  

A sexta e sétima perguntas referem-se à problemática altamente relevante, não só 

para o cientista da religião, mas para toda a academia, pelo fato de revelar informações 

sobre os tipos de preconceitos que os cientistas da religião têm sofrido por ter cursado a 

Ciência da Religião. São “abordagens” preconceituosas ocorridas no ambiente de trabalho, 

na rua, no ambiente familiar, dentre outros locais. Para complementar essas perguntas é 

que a oitava questão apresenta o grau de satisfação com relação ao mercado de trabalho 

ofertado para esse profissional e a nona pergunta, por referir sobre o interesse do cientista 
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da religião em mudar para outra área de conhecimento como a História, Geografia, 

Filosofia, Teologia, dentre outras. 

Para tratar da temática – atuação profissional do cientista da religião – dezessete 

perguntas foram selecionadas/testadas e, na seqüência, apresentadas aos entrevistados. Elas 

abordam questões estritamente relativas ao mercado de trabalho enfrentado pelos cientistas 

da religião. Discriminam aspectos da atuação profissional antes, durante e após (estado 

atual) a conclusão do curso de Ciência da Religião; isto é, se trabalhava enquanto estudava 

(empregado do setor público, privado, microempresário ou profissional liberal/autônomo 

sem vínculo de emprego). Verifica-se, também, o setor de atividade que o cientista da 

religião estava trabalhando, como na agricultura, indústria, comércio, educação, educação-

pesquisa ou se não está exercendo uma função formal. 

Áqueles que estão atuando no setor de ensino fundamental, médio, superior, lato 

sensu e/ou strictu sensu foi perguntado qual é a área em que estão atuando formalmente; 

isto é, no ramo da Ciência da Religião, Sociologia, Filosofia, Teologia, História, 

Matemática, Informática ou, Saúde. Mas, para aqueles que estão atuando, especificamente, 

na área da Ciência da Religião, perguntou-se se é na docência, auditoria ou pesquisa. 

Assim, com o objetivo de aprofundar cada vez mais nos dados sobre atuação profissional 

do cientista da religião, no mercado de trabalho, é que se abstraíram do entrevistado quais 

os motivos que o levaram a trabalhar no campo da Ciência da Religião, se é por uma 

escolha pessoal/profissional, influência familiar, razões religiosas ou se é a única opção 

disponível para ele. Para o cientista da religião que não está trabalhando na área da Ciência 

da Religião, perguntaram-se quais foram ou são as ‘forças’ motivadoras a estar em outro 

ramo profissional.  

No que se refere aos fatores ligados à renda bruta, foi perguntado sobre quantos 

salários mínimos está recebendo atualmente e a carga horária semanal de trabalho. Para 

verificar a relação de tais aspectos, com a competência cognitiva de ensino-aprendizagem 

do entrevistado, é que foi questionado se a formação de cientista da religião serve como 

base para atuação intelectual aplicada à área acadêmica, que não esteja na área da Ciência 

da Religião, ou se é uma formação que serve apenas para o ensino religioso. Com essa 

finalidade, ao verificar as publicações acadêmicas dos entrevistados (artigos, capítulos de 

livros e livros), área de concentração da maioria das suas publicações, os fatores ligados à 

função profissional do cientista da religião tornaram-se mais claras. 
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O quesito em que a Ciência da Religião ajuda na atuação profissional no mercado 

de trabalho desse profissional é demarcado pelas perguntas sobre qual é a ascendência no 

cargo profissional que exerce, depois de concluído o curso de mestrado/doutorado, se 

houve aumento do salário, permanece na mesma condição salarial, permanece na mesma 

função/cargo e/ou mudou de condição profissional/cargo e aumentou o salário. Outro 

aspecto altamente relevante para a pesquisa consta nas últimas perguntas, uma vez que 

revelam o grau de satisfação que o cientista da religião tem com seu salário, sobre a média 

atual da renda enquanto cientista da religião, se o salário que o cientista da religião recebe 

é suficiente ou se é  necessário recorrer à outra fonte de renda para completar a atual. 

Com esses instrumentos, a Ciência da Religião é examinada sob a perspectiva de 

uma abordagem aplicada no mercado de trabalho, diagnosticada a partir do procedimento 

da pesquisa. 

 

II.3 Realização técnica da Pesquisa 

 

Conforme mencionado nos subitens anteriores, a presente pesquisa, de natureza 

aplicada, com abordagem quantitativa e qualitativa, executa o diagnóstico sobre a atuação 

profissional do cientista da religião no mercado de trabalho. A coleta de dados foi feita por 

meio de questionário, reunindo perguntas duplas, abertas e fechadas. Tecnicamente, as 

perguntas foram organizadas de forma a contemplar as dimensões de gênero, faixa etária, 

razões sobre a escolha de uma formação profissional e a operacionalidade da qualificação 

no mercado de trabalho. Trata-se de uma investigação realizada na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) entre julho de 2009 a julho de 2011. Os sujeitos da 

pesquisa foram os ex-alunos do mestrado e do doutorado do Programa de Estudo Pós-

Graduados em Ciências da Religião.  

 

II.3.1 Escolha da PUC como contexto institucional da pesquisa 

 

Inicialmente, o critério de escolha para pesquisar a PUC-SP foi orientado pela 

história da Ciência da Religião no Brasil. Essa é a primeira Universidade a ofertar o curso 
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de Ciência da Religião, nível stricto sensu no Brasil, a partir do ano de 1978, com 

autorização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior – CAPES39.  

Esse aspecto foi estimulado pela idéia de que a PUC-SP poderá ter formado maior 

número de mestres e doutores em Ciência da Religião neste país, por estar a mais tempo 

disponível no mercado de trabalho, vinculada a essa área de conhecimento. Isso significa 

que o universo da pesquisa contempla uma significativa quantidade de sujeitos 

pesquisados. Entre os 28 programas de stricto sensu da PUC-SP, a Ciência da Religião já 

formou cerca de 288 mestres e 97 doutores e; portanto, o universo da pesquisa compõe um 

total de 385 sujeitos entrevistados, sendo 80% do mestrado e 20% doutorado.  

O segundo critério está relacionado às características demográficas da Cidade de 

São Paulo, elemento fundamental para a realização da pesquisa na PUC-SP. Situada na 

Capital paulista, a PUC-SP está próxima do seu principal mercado consumidor (pessoas 

que possuem graduação em qualquer área de conhecimento reconhecida pelo Ministério da 

Educação). São Paulo é o Estado mais populoso e povoado do Brasil, conforme a 

contagem realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE40, 

a população totaliza 41.262.199 habitantes, formados por diferentes etnias nacionais e 

internacionais. Essa imensa malha populacional é constituída por 76.9% de pessoas 

brancas, 5.8% negros, 24.7 pardos, 1.3% amarelos e 0.3% indígenas. Em função desse 

grande conjunto populacional, diversas religiões são praticadas, entre as principais 

destacam-se 70.31% católicos, 17.04 % evangélicos, 2.10% espíritas, 0.39% budistas, 0.21 

umbandistas, 0.11% judeus e 7.28% os sem religião. 

São dados que alimentam o aumento do número das instalações de Faculdades e 

Universidades para os mais diversos cursos superiores e pós-graduação. Dentro dessa 

dinâmica, surge a PUC-SP com a efetivação do curso de Ciência da Religião, por entender 

que a Cidade de São Paulo oferece maior mercado consumidor para o seu produto, a 

educação/pesquisa, sob a lógica de Ciência da Religião. Além de essa Cidade possuir o 

maior mercado consumidor do país, em educação é detentora das mais diversas etnias e 

religiões, que são instrumentos para pesquisas aperfeiçoadas em Ciência da Religião, nível 

stricto sensu. Isso significa, portanto, que essa Instituição oferece os sujeitos necessários 

para a realização da pesquisa. 

                                                 
39http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/planilhascomparativastrienal2010/Filoso
fia_Teologia_II.xls ou http://trienal.capes.gov.br/?page_id=100  (Acesso em 03 de agosto de 2011). 
40 http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=sp (Acesso em 22 de junho de 2011). 
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O terceiro critério para a escolha dessa Universidade diz respeito às redes de 

comércio e transações financeiras, que ocorrem na Cidade de São Paulo, estarem 

relacionadas à procura do curso de Ciência da Religião. Quanto maior a procura por posto 

de emprego, maior será a necessidade da qualificação e ou qualificação continuada. Com 

isso, compreende-se que a PUC-SP localiza-se entre essa dinâmica de investimento/capital 

em ensino/pesquisa, ofertando para aqueles interessados na qualificação acadêmica mais 

uma oportunidade para quem deseja ingressar e ou permanecer no mercado de trabalho 

profissional, oferecendo muitas vagas para cursar Ciência da Religião.  

 

II.3.2 Critérios de escolha dos sujeitos da pesquisa 

 

São três os critérios para a escolha dos sujeitos da pesquisa, sendo eu todos se 

encontram intimamente relacionados entre si. Cada critério representa um raciocínio coeso 

sobre determinados aspectos vinculados às constituintes da formação da situação sócio-

profissional do cientista da religião no mercado de trabalho. As razões para tal escolha 

estão organizadas conforme a interrelação lógica, reforçando a leitura dos critérios de 

escolha da Instituição na qual os sujeitos pesquisados foram formados. 

O ponto de partida, para pesquisar os ex-alunos do mestrado e do doutorado em 

Ciência da Religião da PUC-SP, é o fato de não haver uma graduação na área, nessa 

Universidade. A constituição da fase formativa, dessa Ciência no Brasil, começou de ‘cima 

para baixo’; ou seja, primeiro vieram os cursos de mestrado e doutorado e, na sequência, 

surgiu a graduação em Ciência da Religião. A partir das informações do Ministério da 

Educação, em toda a história da fase formativa dessa disciplina no país, há mais mestres e 

doutores formados em Ciência da Religião do que especialistas (nível lato sensu) e 

graduados, juntos. Isso significa a necessidade em oferecer uma atenção legítima à 

pesquisa nível stricto sensu, por compreender que não só o número de mestres e doutores 

em Ciência da Religião é elevado, mas porque a atuação do stricto sensu no mercado de 

trabalho tem ocorrido com maior intensidade. Além disso, em uma observação in loco, é 

possível verificar que o banco de dados (atualização de e-mail e telefones) do programa de 

pós-graduação é mais “organizado” para a realização de pesquisa do que os departamentos 

e programas de graduação.  

A partir dessa observação geral, é que se considera o segundo critério de escolha 

dos sujeitos da pesquisa, grau de qualificação profissional altamente aperfeiçoado dos 
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mestres e doutores cientistas da religião. A questão que alimenta essa linha de raciocínio é 

a fundamental importância de compreender se, de fato, um profissional qualificado 

conforme é um mestre/doutor ingressa no mercado de trabalho formal, na área em se 

qualificou, se é gratificado financeiramente, de forma que atenda suas necessidades, se 

estão atuando em área de conhecimento paralela (como a História, Filosofia ou Teologia), 

ou se estão atuando em área distinta da qual se formou. Outra questão que acompanha essa 

linha de raciocínio é a proposição de que os mestres/doutores já possuem opiniões 

formadas e, com isso, forneceram informações precisas com relação à função da formação 

profissional de um cientista da religião. 

Esse raciocínio, também, foi orientado pelo terceiro critério de escolha dos sujeitos 

da pesquisa, ‘razão social’; isto é, a necessidade e exigência que há em pesquisa sobre a 

abrangência e oportunidades ‘concretas’ de setores e de postos de trabalho destinados aos 

cientistas da religião. Tal prerrogativa fornecerá informações quantitativas e qualitativas do 

“verdadeiro” papel de uma graduação para a consolidação de estudo/pesquisa de nível 

stricto sensu em Ciência da Religião. Informará, portanto, aos leitores o papel e a 

legitimidade que a formação acadêmica, nesta área, desempenha com relação à atuação 

profissional. 

 

II.3.3 Realização da pesquisa 

 

 O objetivo deste item é informar como foi realizada a pesquisa com os 

mestres/doutores, em Ciência da Religião, da PUC-SP. A primeira questão diz respeito ao 

questionário aplicado aos entrevistados. A segunda reside na informação de como os dados 

são abordados na pesquisa. O ponto de partida dessas duas questões consiste na dimensão 

de gênero, faixa etária, exigência da qualificação profissional e atuação no mercado de 

trabalho; aspectos conferidos nos itens anteriores e apresentados – na íntegra – no 

questionário que se encontra no anexo. 

 

II.3.3.1 O questionário 

 

O questionário foi elaborado com o intuito de obter informações, com maior grau 

de detalhes, permitindo caracterizar os perfis demográficos e socioeconômicos dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, relativos ao mercado de trabalho. Com esse propósito, o 
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questionário foi testado e adaptado às necessidades da pesquisa, antes de ser aplicado 

definitivamente. O alvo do teste foram alunos do mestrado/doutorado, não só da Ciência da 

Religião, mas também de outras áreas de conhecimento. As perguntas foram discutidas, 

entre colegas de curso e professores, nas aulas de metodologia da pesquisa, durante o curso 

intitulado “Introdução à pesquisa em Ciência da Religião”, ministrado pelo professor João 

Décio Passos, no primeiro semestre de 2010, na PUC-SP.  

O questionário, também, foi testado com pessoas que não são do universo 

acadêmico, a finalidade foi tornar as perguntas ‘simples’, mas objetivas e de fácil 

compreensão, de forma que a leitura seja suave e fluída. Com essa dinâmica, foi informado 

aos entrevistados sobre o que se tratava o questionário, seus objetivos, por quem e qual 

Instituição estava sendo aplicado, professor orientador da pesquisa e estando sempre 

disponível a qualquer questionamento relativo à pesquisa. Nesse sentido, o questionário, 

juntamente com o projeto norteador da presente pesquisa, foi aprovado conforme as 

características e atribuições do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, participando toda 

a Academia  sobre a iniciativa do autor da pesquisa. 

O questionário foi aplicado via e-mail e in loco, durante o segundo semestre de 

2010 e o primeiro de 2011. Tal iniciativa exigiu o cuidado em conduzir a aplicação desse 

instrumento, garantindo que os entrevistados respondessem livremente e de forma objetiva, 

sem deixar nenhuma pergunta em branco. Essa condição foi importante, pois houve a 

necessidade de encaminhar o questionário quatro vezes para todos os sujeitos pesquisados. 

Duas vezes, foi a secretaria do Programa de Ciência da Religião que executou a função e, 

as outras, foi o autor da presente pesquisa. Para isso, as informações indicam que, dos 

100%, (385) dos questionários encaminhados, 25.1% (97) foram devolvidos com todas as 

perguntas respondidas; sendo os mestres correspondentes a 44% (43), mestras 56% (54), os 

doutores 10% (10) e doutoras 26% (25). Sendo que 36% (53) correspondem aos 

entrevistados que declaram possuir o título em doutorado, que responderam o questionário. 
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II.3.3.2 Os dados 

  

Os dados da pesquisa são organizados por temáticas relativas à dimensão de 

gênero, faixa etária, perfil socioeconômico do entrevistado, atividade profissional que 

exerceu enquanto estudava, cenário atual do mercado de trabalho para os cientistas da 

religião e as principais razões que motivaram a busca de qualificação no campo da Ciência 

da Religião. Tais informações demonstram as expectativas que os mestres/doutores têm 

com relação à sua formação acadêmica. Os critérios de análise dos dados tornam-se 

possíveis a partir de duas perspectivas: 

 A primeira focaliza a dimensão quantitativa, na qual a descrição dos dados é 

exaustiva, mas indica as variâncias e tendências da função intra e extra-acadêmica do 

profissional habilitado em Ciência da Religião. Trata-se da elaboração de tabelas, 

apresentadas em porcentagem/quantidades relativos ao perfil dos participantes como os 

aspectos demográficos, econômicos e intelectuais. Diferentemente, o segundo critério diz 

respeito ao caráter qualitativo das informações mensuradas no decorrer da pesquisa, 

natureza sistemática. É, portanto, espaço da interpretação dos resultados delineados na 

pesquisa, na medida em que se cruzam às informações ressaltadas nos capítulos. 

 

II.4 Resultados da pesquisa 

 

Esse bloco apresenta os resultados da pesquisa realizada com os mestres e doutores 

em Ciência da Religião que se formaram na PUC-SP. Trata-se de descrever as informações 

relativas a sexo/idade, correlacionadas ao estado civil e situação na unidade familiar dos 

entrevistados, formação acadêmica dos cientistas da religião, processo de escolha do curso 

de Ciência da Religião e situação ocupacional no mercado de trabalho. Além disso, 

encontra-se uma série de exemplos de literaturas especializadas, atribuídas aos resultados 

e, no final de cada subitem, há tabelas exemplificando algumas informações contidas no 

texto. A ordem desses subitens corresponde à seqüência das perguntas contidas no 

questionário da pesquisa que encontra-se em anexo.  

 

II.4.1 Os dados relativos a sexo/faixa etária, correlacionados ao estado civil e situação 

na unidade familiar dos cientistas da religião 

 



 59

O objetivo deste item é caracterizar os números relativos aos questionários 

aplicados aos sujeitos da pesquisa, em termos de quantidades devolvidas, sexo/faixa etária, 

estado civil e situação na unidade familiar que os entrevistados estão inseridos; ou seja, sua 

participação com as despesas/responsabilidades ‘domésticas’. São, especificamente, três os 

aspectos "grandes” que exigem do leitor certa atenção: 

O primeiro aspecto diz respeito aos questionários enviados e recebidos. Os 

questionários foram enviados para 385 cientistas da religião, formados na PUC-SP. Dos 

288 com título de mestrado, 45.8% (132) são mestres e 54.2% (156) mestras e; dos 97 com 

título de doutorado, 40.4% (39) são doutores e 59.6% (58) doutoras. Isso significa que o 

número de questionários recebidos foi bastante significativo, com 25.1% (97) 

respondentes. Além disso, os dados permitem demonstrar que, do mestrado (73), 53% 

mulheres e 47% homens devolveram os questionários respondidos e, no doutorado (24), 

71.5% são as doutoras  respondentes e 28.5% correspondem aos doutores. Quanto a essas 

informações, a citação de Souza é esclarecedora, no ponto de vista de que “a dinâmica do 

mercado de trabalho no campo do ensino coloca em evidência as relações sociais de sexo; 

uma vez que homens e mulheres estão sujeitos a determinações distintas no mercado de 

trabalho” (2006: 01). 

Essas informações acerca dos profissionais da Ciência da Religião são importantes 

pelo fato de os dados da Pesquisa Mensal do Emprego, elaborado pelo IBGE em 2008, 

demonstrar que a distribuição entre as atividades econômicas, ocupadas pelas mulheres, 

soma 16,5% em serviços domésticos; 22,0% na administração pública, educação, defesa, 

segurança, saúde; 13,3% dos serviços prestados à empresa; 13,1% na indústria; 0,6% na 

construção, 17,4% no comércio e 17,0% em outros serviços e outras atividades. Entre os 

homens ocupados, predomina a participação na indústria com 20,0%, e, diferentemente das 

mulheres, eles têm um maior percentual de ocupação na construção com 12,0% e presença 

reduzida nos serviços domésticos, 0,7%. 

O segundo aspecto está relacionado à faixa etária dos entrevistados que fizeram o 

Curso Ciência da Religião. No geral, os dados destacam 30% com idade entre 30 e 39 anos 

que fizeram o curso, em que 19% são homens e 11% mulheres. Na seqüência, encontra-se 

28% com idade entre 40 e 49 anos, sendo 17.5% mulheres e 10.5% homens.  21% está com 

idade entre 50 e 59, sendo 14% mulheres e 7% homens. Com isso, 17.5% estão entre 22 e 

29 anos, sendo 8.77% para homens e 8.77% mulheres e finaliza com 3.5% entre 66 e73 

anos, sendo 1.75% homens e 1.75 mulheres.  
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Quanto aos respondentes do doutorado, verifica-se 50% com idade entre 50 e 59 

anos, 28.5% de homens e 71.5% mulheres; seguido de 28.5% com idade entre 30 e 39 

anos, com 21% mulheres e 7% homens e, com idade entre 23 a 29 e 66 a 75 anos, 

correspondem, juntos, 15%. Para tanto, conforme Souza, “as profissões do ensino foram as 

primeiras, entre as ocupações intelectuais, a se abrirem às mulheres. A forte representação 

das mulheres, em profissões da educação, possibilita considerá-las como ‘profissões de 

mulheres’” (2006: 06). Na perspectiva de Andrade & Dachs (2007), portanto, a 

desigualdade de oportunidade no mercado de trabalho depende, em grande parte, das 

características da faixa etária; por sua vez, a situação econômica do grupo familiar, assim 

como o nível de escolaridade reflete-se no avanço da idade dos indivíduos. De acordo com 

esses autores, o estudo de transição escolar, também, são definidos a partir da idade, isso 

significa que as diferenças e evolução entre homens e mulheres, em todos os estágios de 

instrução escolar, sobretudo, na pós-graduação, são determinados pelos níveis para cada 

faixa etária. 

O terceiro aspecto indicador trata-se da correlação entre o estado civil dos cientistas 

da religião e sua situação na unidade familiar em que vive ou reside. As perguntas 

selecionadas pontuam questões sobre a responsabilidade desses sujeitos com despesas 

‘domésticas’. As respostas dos entrevistados indicam que, independente do estado civil, 

67% contribuem, parcialmente, com o sustento da família e de outras pessoas denominadas 

amigos/colegas; 23% correspondem aos principais responsáveis pelo seu sustento e de seus 

familiares e 10% indicaram os totalmente dependentes, na medida em que recebem ajuda 

financeira da família de seus colegas/amigos ou outros. Essa última característica ocorre 

por estarem desempregados e dedicarem, especificamente, ao investimento intelectual, na 

qualificação profissional. 

Os números, também, revelam que 30% dos entrevistados possuem idade entre 30 e 

39 anos, seguidos de 28% entre 40 e 49 anos, 21% entre 50 e 59 anos, 17.5% entre 23 e 29 

anos; finalizando, portanto, com 3.5% entre 66 e 73 anos. Do total dos 97 (100%) dos 

entrevistados, 46% informaram ser casados, 42% solteiros, 10.5% separados/divorciados e 

1.5% denominaram-se viúvos. Essas informações chamam atenção, pelo fato de que, 

segundo o Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil (2001), elaborado pelo IBGE, pessoas 

de 50 anos ou mais de idade tendem a apresentar diminuição significativa na taxa de 

atividade profissional, em relação ao restante. Em termos de faixa etária, pois, nenhuma 

diferença importante há de ser assinalada, em relação ao comportamento, nos últimos anos, 
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do mercado de trabalho formal; da mesma forma que, em 1995, as admissões só têm 

superado os desligamentos para trabalhadores abaixo dos 25 anos de idade, aspectos que 

repetem atualmente.  

A tabela abaixo indica algumas dessas características citadas: 

 
Tabela IV: Dados sobre sexo, idade, estado civil e situação familiar dos Cientistas da Religião 

Sexo Idade entre (em anos) Estado civil Situação na Unidade familiar 
M F 23-

29 
30-
39 

40-
49 

50-
59 

66-
73 

Soltei
ro 

Cas
ado 

Viú
vo 

Separ
ado 

Principal 
responsáv
el 

Contribui 
parcialme
nte 

Depe
ndent
e  

47
% 

53
% 

17.5
% 

30
% 

28
% 

21
% 

3.5
% 

42 
% 

46 
% 

1.5
% 

10.5 
% 

23 
% 

67 
% 

10 
% 

 

Esses números demonstram, portanto, a importância e coerência do espectro de 

perguntas, propostas aos entrevistados, revelando as correlações entre os números 

referentes ao gênero, faixa etária, estado cível e situação familiar. Isso é observado na 

medida em que se examina esses dados, não na perspectiva isolada, mas de forma 

interrelacionada. Segundo Souza, “nos estudos estatísticos, os indivíduos não podem ser 

compreendidos como se fossem independentes uns dos outros” (2006: 01). 

 

II.4.2 Os dados relativos à formação acadêmica dos cientistas da religião 

  

Este item apresenta o mapeamento dos dados relativos à formação acadêmica dos 

cientistas da religião da PUC-SP. Primeiro, descreve quais são as graduações dos sujeitos 

pesquisados e ano que ingressou/concluiu. Segundo, diz respeito ao mestrado/doutorado; 

trata-se do ano que iniciou/concluiu o stricto sensu, grande área, idade que ingressou no 

curso e investimento financeiro. 

 

II.4.2.1 Os dados relativos à graduação dos cientistas da religião 

  

A caracterização dos dados relativos à graduação, dos mestres e doutores em 

Ciência da Religião, torna-se clara a partir de quatro aspectos, endossados no questionário 

da pesquisa.  

Primeiramente, de acordo com o Ministério da Educação41, há, no Brasil 197 

Universidades. Esse número significa 46% (91) Privadas, 34% (67) Federais e 20% (39) 

                                                 
41 http://emec.mec.gov.br/ (Acesso em 23 de agosto de 2011). 
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Estaduais. No que se refere, pois, aos dados relativos à graduação dos 97 cientistas da 

religião, respondentes do questionário da presente pesquisa, 66% estudaram a graduação 

em instituições de ensino privadas, 32% em públicas e 2% em regime misto. Além disso, 

os dados apontam que 71% dos entrevistados estudaram em universidades, 14.5% em 

centros universitários, 11% em faculdades integradas e 3.5% em estabelecimento isolado. 

Ainda de acordo com o Ministério da Educação, o Brasil possui, atualmente, 251 

tipos de curso em nível de graduação credenciados. Esse apontamento é relevante, por dar 

significado aos números relativos às graduações que os cientistas da religião concluíram ao 

longo da sua formação intelectual. Esses números correspondem a 21 cursos, distribuídos 

da seguinte forma: 13% formados em Filosofia, 9% História, 8% Filosofia/Teologia, 8% 

Psicologia, 5% Teologia, 4% Pedagogia, 4% Ciência Sociais, 4% Educação Física, 4% 

Enfermagem/Teologia, 4% Letras, 3% Administração, 3% Pedagogia/Filosofia, 3% 

Teologia/História, 2.5% Artes Plásticas, 2.5% Ciência da Religião, 2.5% Comunicação 

Social, 2.5% Geografia, 2.5% Psicologia/Pedagogia, 2.5% Arquitetura, 2.5% 

Filosofia/Teologia/Enfermagem, 1.5% Matemática, 1.5% Propaganda e Marketing, 1.5% 

Treinamento Esportivo, 1.5% Filosofia/Ciência da Religião, 1.5% Enfermagem/Ciências 

Sociais/Fonoaudiologia, 1.5% Turismo/Teologia, 1.5% Tradutor Intérprete/Ciência da 

Religião. Isso significa que 67% são da grande área Ciências Humanas, 20% Saúde e 13% 

das Exatas. Além disso, os dados mostram que 63% dos entrevistados possuem um Curso 

Superior, 32% dois cursos e apenas 5% com três cursos. 

Ao detectar essa constelação de cursos, observa-se que aqueles que cursaram mais 

de um curso “preferiram” fazer o segundo e/ou terceiro em outra instituição. Os 

indicadores mostram que isso está relacionado à grande área de interesse, qualidade do 

curso e oportunidade no mercado de trabalho. Além disso, correlacionaram com a 

necessidade que sentiram/sentem em compreender mais sobre outros campos de 

conhecimento; pela exigência não só para a ocupação profissional, mas por uma questão de 

escolhas pessoais, ou seja, “vaidade acadêmica”. 

Terceiro, refere-se às 34 instituições de ensino superior   onde os entrevistados 

concluíram suas graduações: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mackenzie, 

Universidade Estadual de Montes Claros, Centro Universitário Assunção, Faculdade 

Professor Pasquale, Faculdade São Francisco, Universidade de São Marcos, Faculdade 

Ibero Americana, Universidade de São Paulo, Universidade de Guarulhos, Centro 

Universitário Clarentiano, Fundação Armando Álvares Penteado, Universidade Estadual de 
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Rio Claro, Universidade de Taubaté, Escola de Enfermagem Frei Eugênio, Instituto de 

Filosofia e Teologia de Goiânia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, Universidade 

Estadual Paulista, Metodista, Universidade de Moji das Cruzes, Universidade São Judas, 

Universidade Estadual do Paraná, Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto Superior 

de Filosofia e Teologia Pierce Canicius, Universidade Paulista, Faculdade de São Bento, 

Universidade Metropolitana de Santo e Fundação Lusíada de Santos. 

Dentro desse mapeamento de Instituições Superiores, destaca-se a PUC-SP e 

Mackenzie, sendo que 19% dos entrevistados responderam ter feito sua (s) graduação (s) 

na PUC-SP e 17% na Mackenzie; seguidas por 12% na Universidade de São Paulo e 9% 

Universidade de São Marcos. As outras, portanto, estão inseridas em porcentagens 

inferiores. Orletti (2007), por exemplo, aponta que, hoje, um jovem de graduação, com 

pelo menos dois anos de faculdade, pode esperar pela mudança de emprego e de instituição 

pelo menos onze vezes, no curso do trabalho e troca sua aptidão básica da instrução 

acadêmica pelo menos outras três, durante os quarenta anos. Isso significa que as 

mudanças de curso, a escolha de outra Instituição de Ensino e ou a preferência por uma 

especifica, está relacionada às exigências na ocupação do mercado de trabalho que, a cada 

dia, tem demandado profissionais polivalentes em suas profissões, abrindo o leque da 

procura pelos cursos e instituições de ensino e colocando em pauta os desafios para a 

formação acadêmica. 

O quarto aspecto diz respeito à década em que mais houve início e conclusão de 

graduações. Os indicadores demonstram que 41% dos mestres/doutores em Ciência da 

Religião começaram/terminaram suas graduações na década de 2000, 26% em 1990, 20% 

em 1980, 8% em 1970, 3% 1960 e 1% 1950. Para Orletti (2007), os processos de 

qualificação, tanto profissional quanto intelectual têm acelerando nessas últimas décadas. 

Isso de deve ao fato de que a instrução escolar não é apenas utilizada para o 

desenvolvimento econômico, mas para a determinação da posição relativa dos países, em 

um momento de reinserção, realinhamento no cenário internacional, a partir das atividades 

universitárias. A Autora fortalece os dados supracitados, afirmando que “a qualificação 

intelectual é a principal fonte de competência do mundo moderno”, atual (2007: 05). 
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II.4.2.2 Os dados relativos ao mestrado dos cientistas da religião 

 

Três dimensões, correlacionadas, destacam-se na caracterização dos dados 

referentes ao mestrado dos cientistas da religião. Inicialmente, os dados demonstram que, 

dos 97 cientistas da religião, respondentes do questionário, 81% são mestres/mestras. Esse 

número é complementado com os resultados relativos ao ano que iniciaram e concluíram o 

curso: 79% dos mestres defenderam suas dissertações na década de 2000, 17% na década 

de 1990 e 4% na década de 1980. Quanto aos que ingressaram no mestrado, 25% estão 

entre aqueles com faixa etária entre 23 e 29 anos, seguida de 32% na casa dos 30 anos, 

34% na de 40 e, com 9%, estão os de 50 e 60 anos. Isso significa que 27% corresponde ao 

grupo daqueles que concluíram o mestrado em dois anos, 42% em dois anos e meio, 23% 

três anos e 8% quatro anos.  No total de 81% mestres/mestras, 87% (84) fizeram, também, 

mestrado em Teologia (com 6%), História (com 4%) e Geografia (3%), o doutorado é que 

foi em Ciência da Religião. A tabela abaixo indica algumas dessas características citadas: 

 

Tabela V: Dados sobre décadas, idade de ingresso na Ciência da Religião e quanto concluíram 
Década de início Década de 

conclusão 
Idade que ingressou no curso Em quantos anos 

concluiu 
Anos 1980 1990 2000 1990 2000 2010 20-

29 
30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
73 

2 2,5 3 4 

4% 17% 79% 18% 66% 16% 25% 32% 34% 4.5% 4.5% 27% 42% 23% 8% 

 

 

A segunda dimensão está relacionada ao investimento financeiro no mestrado. Os 

dados indicam que 21% dos entrevistados aplicaram mais de 40 mil reais no curso, 10% 

cerca de 30 mil, 6% com 25 mil, 11.5% com 20 mil, 13.5% com15 mil, 15% com 10 mil e 

23% informaram não ter investido nada, porque receberam bolsa de manutenção. De 

acordo com essa síntese, o questionário mostra que a jornada de trabalho semanal, entre 30 

e 40 horas, é de 27% dos cientistas da religião, seguido de 22.5% entre 20 e 30 horas, 16% 

entre 10 e 20 horas, 13% entre 5 e 10 horas, 3% trabalham mais de 40 horas semanais e 

18% informaram que não exercem nenhuma atividade profissional formal. Por outro lado, 

65% dos pesquisados indicaram ter sido contemplados com bolsa pela CAPES, 11% da 

CNPq, 4% da FAPESP e 20% não receberão qualquer tipo de bolsa de pesquisa. A tabela 

abaixo indica algumas dessas características citadas: 
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Tabela VI: Dados sobre investimentos em reais no curso Ciência da Religião e Jornada de 
trabalho dos Cientistas da Religião 
 

Investimento em reais Jornada de trabalho semanal 
10 
mil 

15 
mil 

20 
mil 

25 
mil 

30 
mil 

+40 
mil 

N 
 

5/10h 10/20h 20/30h 30/40h 5/10h

15
% 

13.
5% 

11.
5% 

6 
% 

10
% 

21% 23
% 

13 
% 

16 
% 

22.5 
% 

27 
% 

3 
% 

       N=Não informado 
 

A terceira dimensão diz respeito à ocupação profissional do cientista da religião 

antes de cursar o mestrado. Os resultados demonstram que 37% dos entrevistados atuavam 

no setor privado, 20% no setor público, 11% são profissionais liberais sem vínculo de 

emprego, 9% são microempresários, 7% são empresários e 16% não trabalhavam no setor 

formal. Os indicadores ainda demonstram que 61% trabalharam todo o curso do mestrado, 

5% durante dois anos, 3% um ano e meio, 8% um ano, 3% seis meses, 3% não indicaram 

quanto tempo trabalharam e 17% não trabalharam. No que se refere à renda de quando 

cursavam o mestrado, entre os sem rendimentos ou com renda, 35% aparecem com renda 

entre 2 e 3 salários mínimos, 19% entre 4 e 5 salários, 15% entre 5 e 10 salários, 5% entre 

10 e 15 salários, 6% entre 15 e 20 salários, 3% com mais de 20 salários e 17% não 

possuem qualquer rendimentos. 

Além disso, os números demonstram em que setor de atividade os cientistas da 

religião estavam trabalhando enquanto cursavam o mestrado. No setor educacional, 

constavam com 41% dos entrevistados, na saúde 19%, no comércio 12%, na indústria 5%, 

editoração 4%, em redes bancárias/transporte/religião somam 5% e, com 14%, não 

trabalham no setor formal. Isso quer dizer que a ocupação profissional principal, dos 

cientistas da religião, no mercado de trabalho, durante o curso em questão, foi de, 30% no 

setor privado, 19% no público, 19% como profissional liberal ou autônomo sem vínculo de 

emprego, 9% empresário, 6% microempresário e 17% não trabalham.  

 

II.4.2.3 Os dados relativos ao doutorado dos cientistas da religião 

 

 No que se refere aos anos que os cientistas da religião concluíram o doutorado, 

42% terminaram em 3 anos, 33% em 5 anos e 25% terminaram 4 anos; sendo que, desses 

números, 90% iniciaram e concluíram o doutorado na década de 2000. A idade em que os 

entrevistados ingressaram no doutorado também é significativa, 57% para a faixa etária 
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entre 40 a 45 anos, 28% entre 30 a 40 anos, 8% antes dos 30 anos e 7% após os 50 anos de 

idade. Os indicadores ainda demonstram que 55% aplicaram mais de 50 mil reais nesse 

período de formação intelectual, 27% investiram 10 mil e com 18% declararam não ter 

gasto com o curso, devido serem contemplados com bolsas de estudo.  Quanto às bolsas de 

pesquisa que foram contemplados, 46% receberam fomento da CAPES, 20% da CNPq, 

18% receberam bolsas durante o primeiro ano de curso e 14% não tiveram fomento às suas 

pesquisas no doutorado. 

 No caso da ocupação profissional, antes do doutoramento, 45% indicaram ter 

trabalhado no setor privado, 36% no setor público e 19% não informaram em que 

trabalharam. Com relação ao período de doutoramento, 81% declararam ter trabalhado 

durante todo o período do curso e 19% não trabalharam. Em termos de rendimentos, 55% 

dos doutores pesquisados ressaltaram que, durante o curso, tinham um renda entre 10 e 15 

salários mínimos, 27% cerca de 3 e 4 com salários e, 18% não informaram sua renda. 

Sobre o setor de atividade, 55% informaram ter atuado na área educacional, 18% no ramo 

da saúde (psicologia clínica), 9% no setor industrial e 18% trabalharam no período de 

doutoramento. Os dados também demonstram que a ocupação principal é no serviço 

privado (37%), seguido do público (27%), profissional liberal (18%) e 18% responderam 

não trabalhar. Quanto à jornada de trabalho semanal deles, 45% exercem função 

profissional cerca de 30 e 40 horas, 37% entre 5 e 10 e 18% não possuem uma carga 

horária definida.  

A tabela abaixo indica algumas dessas características citadas: 

 

Tabela VII: Dados sobre atuação profissional dos doutores em Cientista da Religião no 
Mercado de trabalho 

 
Setor de atividade que trabalhava quando cursava o doutorado: Em % 
Indústria  
Saúde (psicologia clínica) 
Educação 
Trabalhou todo o período do curso 

9% 
18% 
55% 
18% 

Ocupação principal enquanto cursava o doutorado:  
Empregado do setor público 
Privado 
Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego 
Não responderam 

27% 
37% 
18% 
18% 

Carga horária semanal de trabalho quando cursava o doutorado:  
5/10 horas 
30/40 horas 
Não possui carga horária definida 

37% 
45% 
18% 
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II.4.3 O processo de escolha do curso de Ciência da Religião 

  

Esta seção consiste em descrever os dados referentes ao processo de escolha do 

curso de Ciência da Religião. Para tal descrição, foram selecionadas nove perguntas, 

aplicadas aos mestres/doutores dessa nobre Ciência, formados na PUC-SP. 

Inicialmente, os resultados apontam que 32% dos entrevistados declararam ter 

escolhido a Ciência da Religião por motivos pessoal-particulares (mas não informaram 

quais são), 27% pela simpatia, 18% por razões religiosas, 4% foi a única oportunidade que 

tiveram na época e 10% por outros motivos; isto é, por iniciativa própria, por questões 

teóricas com o objeto de pesquisa no doutorado, por ‘amor à Ciência da Religião’, por 

querer estudar filosofia (religião) da yoga ‘fora’ da área da Biologia, pela curiosidade sobre 

a disciplina/conteúdo epistemológico do curso, porque o que queria estudar tem estreita 

relação, especificamente, com a Ciência da Religião e, ainda, houveram entrevistados que 

mencionaram que escolheram o curso de Ciência da Religião pela necessidade de exercer 

outra atividade após a aposentadoria. 

Os dados também demonstram a satisfação dos cientistas da religião em relação à 

Ciência da Religião; sendo que 52% estão satisfeitos com o curso, 34% não estão, mas 

concluíram o curso porque a temática/objeto estava relacionada às suas atuações 

profissionais desde a graduação, 6% esperavam melhor/mais abordagem sobre diversidade 

religiosa na programação das aulas e 8% indicaram outras respostas, seguem apenas duas: 

uma ressalta, “quando entrei não gostei do curso mas, no final (conclusão), acho que sim” 

e outros mencionam que não estão satisfeitos com o curso, mas foi relevante por ter 

contribuído com sua área de formação acadêmica. 

No que se refere aos sujeitos pesquisados, ficaram sabendo da existência do curso 

Ciência da Religião na PUC-SP, 34% souberam por professores da Ciência da Religião 

com quem tiveram contato sistematicamente, 26% através de amigos/cônjuge, 15% por 

professores que conheceram por acaso, 14% pela internet, 2.5% por uma eventualidade, 

2.5% TV, 2.5% escolheram o curso por acaso, 2.5% a partir de folders e 1% em revistas 

especializadas na área. Os dados também demonstram que as pessoas que mais 

influenciaram para a escolha da Ciência da Religião são os professores universitários que 

conheceram (39%), amigos (17%), escolha pessoal (17%), superiores (8%), pais (7%), 

irmãos (5%), cônjuge (4%) e, avos (3%). Quanto ao grau de informação que os 

entrevistados tinham sobre a Ciência da Religião, ao escolher o mestrado/doutorado; 68% 
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informaram conhecimento superficial, 11% possuíam um vasto conhecimento, mas 21% 

eram totalmente desinformados e, 10% escolheram o curso por acaso. 

Em termos de pré-conceitos, 40% dos cientistas da religião indicaram ter sofrido 

algum tipo de pré-conceito ao escolher a Ciência da Religião para cursá-la, 44% não 

sofreram e 7% conhecem alguém que já passou por isso. Com 46%, o local de trabalho 

aparece como o ambiente em que há pré-conceitos em relação à Ciência da Religião, 

seguido pelo ambiente familiar (27%), na rua (15%) e nos espaços universitários (12%). 

Com isso, seguem alguns exemplos relatados pelos cientistas da religião a esse respeito: 

com tom de deboche, terá sempre dificuldade de atuar no mercado de trabalho, é um curso 

desacreditado para com a capacitação/qualidade/nível acadêmico, é um curso inferior, só! 

Dará aulas, é um curso que não se sabe para que serve, as pessoas confundem com fazer 

teologia, impedimento de participar de um processo seletivo, o mestrado em Ciência da 

Religião atrapalha a carreira acadêmica, com isso, é necessário fazer o doutorado na área 

de origem da graduação, depois de concluído o curso, poderá abrir uma igreja, para o 

psicólogo, em isso irá ajudar seus pacientes!. Esses, portanto, são comentários elaborados 

pelos entrevistados, no espaço deixado, no questionário, para as discussões relativas às 

perguntas apresentadas. Em relação ao grau de satisfação, relacionado ao mercado de 

trabalho, dos cientistas da religião. Para escolherem uma nota de zero a dez para tal 

satisfação, 21% deram nota 1 (um) às oportunidades de trabalho para esses profissionais, 

18% deram nota oito, 15% cinco, 14% dez, 0% sete, 6% com sete, 5% três, 4% dois, 7% 

nove e, 3% com quatro. 

Quanto àqueles que já pensaram/procuraram mudar, em algum momento da Ciência 

da Religião, para outra área de conhecimento, a maioria (54.5.%) dos cientistas da religião 

ressaltam que sim e 45.5% declaram que não tiveram e nem têm interesse em ‘sair’ dessa 

Ciência. Por um lado, quem disse não prever sair da Ciência da Religião, mencionaram 

acreditar que o mercado de trabalho, para o cientista da religião, está se abrindo e outros 

citam que não saem por motivo de segurança/segurar seu trabalho na universidade, outros, 

ainda, ressaltam que o curso aprimora sua área de graduação. Por outro lado, portanto, há 

aqueles que afirmam ter pensado em sair do campo da Ciência da Religião, devido à falta 

de campo/postos de trabalho para atuação profissional na área, por entenderem que a 

Ciência da Religião seria um ramo que não traria maior satisfação profissional e pessoal.  

A tabela abaixo indica algumas dessas características apresentadas:  
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Tabela VIII: Dados sobre o processo de escolha do curso de Ciência da Religião 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razões da escolha da Ciência da Religião Em % 
Motivos pessoal-particulares 
Simpatia 
Razões religiosas 
Única oportunidade 
Outros  

32% 
27% 
8% 
4% 
10% 

Satisfação com a Ciência da Religião  
Estão satisfeitos com o curso 
Não estão 
Esperavam mais abordagem sobre diversidade  
Indicaram outras  

52% 
34% 
6% 
8% 

Como souberam do curso Ciência da Religião  

Por professores da Ciência da Religião 
Através de amigos/cônjuge 
Por professores que conheceram por acaso 
Pela internet 
Por uma eventualidade 
TV 
Escolheu o curso por acaso 
Por folders  
Em revistas especializadas na área 

34% 
26% 
15% 
14% 
2.5% 
2.5% 
2.5% 
2.5% 
1% 

Influenciaram na escolha da Ciência da Religião  

Professores universitários que conhece/conheceram  
Amigos  
Escolha pessoal  
Superiores  
Pais  
Irmãos  
Cônjuge  
Avos  

39% 
17% 
17% 
8% 
7% 
5% 
4% 
3% 

Grau de informação sobre a Ciência da Religião  
Conhecimento superficial 
Possuíam um vasto conhecimento 
Totalmente desinformados 
Escolheram o curso por acaso. 

68% 
11% 
21% 
10% 

Grau de satisfação com o mercado de trabalho  
Nota zero 
Nota um 
Nota dois 
Nota três 
Nota quatro  
Nota cinco 
Nota sete 
Nota oito  
Nota nove  
Nota dez 

7% 
21% 
4% 
5% 
3% 
15% 
6% 
18% 
7% 
14% 

Pré-conceitos por ter feito a Ciência da Religião  
Sofreu algum tipo de pré-conceito 
Não sofreram 
Conhecem alguém que já passou por isso 

40% 
44% 
7% 

Onde sofreu pré-conceitos  
No local de trabalho 
Ambiente familiar  
Na rua  
Nos espaços universitários  

46% 
27% 
15% 
12% 
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II.4.4 A situação ocupacional do cientista da religião no mercado de trabalho 

  

Este item é considerado um dos mais importantes da pesquisa, pelo fato de 

identificar onde estão atuando os cientistas da religião, a partir do exemplo da PUC-SP. 

Inicialmente, descreve os dados relativos à função profissional no mercado de trabalho 

daqueles que possuem o título de mestre em Ciência da Religião e, na seqüência, diz 

respeito aos que possuem o título de doutor.  

O texto é dividido em cinco itens. O item II.4.4.1 trata dos mestres em Ciência da 

Religião que trabalham, mas não atuam na área da Ciência da Religião e nem no campo 

educacional; o II.4.4.2 dos mestres em Ciência da Religião que não atuam na área da 

Ciência da Religião, mas trabalham no campo educacional; o II.4.4.3, dos mestres em 

Ciência da Religião que atuam estritamente na área da Ciência da Religião; o II.4.4.4 dos 

doutores em Ciência da Religião que atuam na área da Ciência da Religião e; o II.4.4.5 dos 

cientistas da religião que não estão trabalhando em qualquer área profissional no mercado 

de trabalho. 

No final de cada item, encontram-se tabelas exemplificando os percentuais relativos 

à função profissional dos cientistas da religião no mercado de trabalho. 

 

II.4.4.1 Os mestres em Ciência da Religião que trabalham, mas não atuam na área da 
Ciência da Religião e nem no campo educacional 
 

Os dados demonstram que, dos 75.5% (73) mestres/mestras, 16% não atuam na 

área da Ciência da Religião e nem no campo educacional. A partir dessa porcentagem, 

quem está trabalhando, após concluir o mestrado encontram-se 46% no setor privado, 27% 

no público e 27% atuam como profissionais liberais ou sem vínculo de emprego formal. 

Trata-se de profissionais que atuam em vários setores de atividade devido às condições 

salariais, 24% diz respeito àqueles que exercem atividade na indústria, 17% na saúde, 17% 

no comércio, prestação de serviços, 17% no setor de segurança e 8% declararam trabalhar 

em outros setores (não enumerados). 

Quanto ao motivo por que não estão trabalhando no campo da Ciência da Religião, 

a maioria (40%) dos indicadores apresentados mostraram que é por falta de 

opção/oportunidade no mercado de trabalhado, 30% por uma escolha pessoal/profissional e 

30% são devidos os baixos salários oferecidos. Dentre as respostas, um entrevistado 

ressalta: “optei por este curso por compreender a religiosidade como algo muito importante 
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na construção da psique. Mas pretendo continuar atuando na psicologia clínica”. Trata-se 

de profissionais que possuem um renda bruta entre 4 até 5 salários mínimos (44% dos 

indicados), 2 até 3 salários (12%), 15 até 20 salários (22%) e com mais de 20 salários 

(22%), enquanto que a carga horária semanal de trabalho varia entre 5 a 10 horas (14%), 

20 a 30 horas (43%), 30 a 40 horas (29%) e, mais de 40 horas (14%). 

Leva-se, em consideração, a pergunta sobre para que serve a formação na área da 

Ciência da Religião. Os 64% dos indicadores mostraram que esse curso serve como uma 

atuação intelectual aplicada à área acadêmica que não esteja vinculada apenas na área da 

Ciência da Religião, daí a oportunidade/opção de atuar também em outras áreas , 27% 

ressaltam que este curso complementa o seu conhecimento da área de graduação e na atual 

função que exercem no mercado de trabalho e 9% indicam que é um curso que serve como 

atuação prática no mercado de trabalho, vinculado estritamente à Ciência da Religião, 

limitando estender as outras oportunidades no mercado de trabalho. 

Com isso, é significativa a pergunta relativa em que a Ciência da Religião ajudou 

esse profissional. A maioria dos respondentes (41%) indicou permanecer na mesma 

condição salarial e na função/cargo de quando cursava a Disciplina e 29% mencionaram 

ter contribuído apenas para ampliar e aperfeiçoar seu conhecimento acadêmico e cotidiano, 

mas não possibilitou atuar no mercado de trabalho enquanto um cientista da religião 

propriamente dito. Não obstante, 18% correspondem ao grupo de cientistas da religião que 

mudaram de condição profissional/cargo e tiveram aumento em seu salário, 12% tiveram 

convite para cargos em instituição de pesquisa, como, por exemplo, de Espiritismo, Nova 

Era, Educação Cristã e participações em eventos de natureza Universitária, agregando uma 

segunda renda ao seu salário. 

Para tanto, no que se refere às publicações acadêmicas destes cientistas da religião, 

55.5% não possuem qualquer tipo de publicação em revistas e jornais ou editoras. Porém, 

44.5% já publicaram de um a dois textos cientificos; sendo 67% no campo da Ciência da 

Religião e 33% em Teologia, predominando as participações em congresso, seminários e 

encontros relativos à “aproximação” entre ciência e religião.  

A tabela abaixo indica algumas características da função profissional dos mestres 

em Ciência da Religião que trabalham, mas não atuam na área da Ciência da Religião e 

nem no campo educacional: 
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Tabela IX: Dados sobre os mestres em Ciência da Religião que trabalham, mas não atuam na 
área da Ciência da Religião e nem no campo educacional 
Onde estão trabalhando o mestre cientista da religião Em % 
No setor privado 
No público 
Profissionais liberais ou sem vínculo de emprego 

46% 
27% 
27% 

Setores de atividade 
Na indústria 
Na saúde 
No comércio – prestação de serviços 
No setor de segurança 
Outros setores 

24% 
17% 
17% 
17% 
8% 

Motivos de não atuar na área da Ciência da Religião 
Falta de opção/oportunidade 
Escolha pessoal/profissional 
Baixos salários 

40% 
30% 
30% 

Rendimentos  
4/5 salários mínimos 
2/3 salários  
15/20 salários  
Mais de 20 salários 

44% 
12% 
22% 

 
Carga horária semanal  
5/10 horas  
20/30 horas  
30/40 horas  
Mais de 40 horas  

14% 
43% 
29% 
14% 

Utilização da Ciência da Religião  
Atuação intelectual aplicada à área acadêmica 
O curso complementa o seu conhecimento da área de graduação 
Atuação prática no mercado de trabalho 

64% 
27% 
9% 

Em que a Ciência da Religião ajudou  
Permanecer na mesma condição salarial e na função/cargo 
Contribuiu apenas para ampliar e aperfeiçoar seu conhecimento 
Mudaram da condição profissional/cargo e teve aumento 
Tiveram convite para cargos em instituição de pesquisa 

41% 
29% 
18% 
12% 

Publicações acadêmicas   
Não possuem publicação 
Já publicaram 
No campo da Ciência da Religião 
Em Teologia 

55.5% 
44.5% 
67% 
33% 

 
 
 
II.4.4.2 Os mestres em Ciência da Religião que não atuam na área da Ciência da 
Religião, mas trabalham no campo educacional 
 

Dos 73 cientistas da religião com título de mestrado, 31% correspondem aos que 

não estão trabalhando na área, específica, da sua formação – Ciência da Religião – mas 

atuam em diversos setores de ensino e pesquisa. Inicialmente, os dados revelam que 43% 

atuam no setor privado, 24% como profissional liberal ou autônomo sem vínculo 

empregatício, 14% no setor público, 9.5% são microempresários e 9.5% denominaram 

serem bolsistas-pesquisadores com remuneração. Trata-se, pois, de profissionais que 
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exercem sua função como profissional na área educacional, na medida em que 43% atuam 

em nível superior, 24% no nível médio, 19% no lato sensu e 14% no ensino médio.  

Em termos das funções que exercem, 79% correspondem à docência, 11% pesquisa 

e 10% área administrativa, sendo que há uma constelação de disciplinas que tais 

professores têm trabalhado, ou seja, 26% na Filosofia, 22% Sociologia, 17% História, 14% 

Psicologia, 9% Teologia, 4% Biologia, 4% Geografia e 4% Literatura. Quanto a isso, os 

entrevistados declararam trabalhar, dentro da perspectiva da Ciência da Religião, 

enumerando-as como áreas/campo vinculadas ou aplicadas (Subdisciplina) à Ciência da 

Religião, enquanto uma intercessão entre essas disciplinas. 

 

                                                        História 
                                 Sociologia                    Literatura 
 
 
                 Geografia         Ciência da Religião         Filosofia 
 
 
                                                                          Biologia 
                               Psicologia     Teologia 

 

Assim, pois, por que os cientistas da religião não estão atuando na área stricta da 

Ciência da Religião? Os indicadores demonstram que 76% dos entrevistados informaram 

que é devido à falta de opção/oportunidade, para eles não há uma definição ‘clara’ – no 

mercado de trabalho – do que faz/campo de atuação de um profissional em Ciência da 

Religião, além de dar aulas como professor de ensino religioso. Com isso, 24% não atuam 

como cientista da religião por uma escolha pessoal/profissional, pelo fato de não querer 

sair da sua área de origem/graduação para trabalhar a Ciência da Religião e porque prefere 

continuar estudando-pesquisando sem possuir qualquer vínculo empregatício.  

Em termos de rendimentos, os dados apontam que 35% recebem entre 2 e 3 salários 

mínimos, 29% entre 5 e 10 salários, 18% entre 3 e 4 salários, 12% entre 10 e 15 salários e, 

com mais de 20 salários, está 6%. Para uma carga horária de trabalho semanal de 30 a 40 

horas (35% desses profissionais), 23% com 20 a 30 horas, 18% com 5 a 10 horas, outros 

18% estão os de 10 a 20 horas e 6% são aqueles com mais de 40 horas de trabalho por 

semana. São números atribuídos à questão: para que serve a formação na área da Ciência 

da Religião?  
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Os indicadores também demonstram que 71% dos entrevistados referem-se a essa 

nobre Ciência como uma possibilidade de atuação intelectual aplicada à determinada área 

Universitária que não seja apenas da Ciência da Religião e 29% ressaltam que utilizam a 

Ciência da Religião como uma atuação prática/aplicada (extraintelectual) no mercado de 

trabalho. A partir desses números, confere-se que 75% possuem publicações acadêmicas, 

sendo a maioria (70%) em artigos, 20% em livros, 6% em capítulos de livros e 4% em 

outras publicações. No que diz respeito à quantidade de publicações por cada cientista da 

religião, o número maior foram 10 e o menor foram 2 produções acadêmicas. Esse número 

aponta a tendência das publicações dos cientistas da religião, que 25% concentram na 

Ciência da Religião, 20% na Psicologia, 15% na Filosofia, 10.5% Antropologia, 10.5% na 

História, 5% na Fisiologia e 5% na Ciência da Motricidade Humana. 

Os dados também demonstram em que a Ciência da Religião ajudou o cientista da 

religião. 41% dos entrevistados mencionaram que, mesmo após a conclusão do mestrado, 

permanecem com a mesma condição salarial e na função/cargo de antes de fazer esse 

Curso; sendo 23% os que mudaram de condição profissional/cargo e com aumento no 

salário e 12% caracterizam aqueles que permanecem no mesmo cargo, mas houve aumento 

no salário; 12% tiveram ascendência no cargo profissional, mas não houve aumento 

salarial e  12% são outras respostas, como, por exemplo: “por enquanto, atualmente, 

diminuíram o valor das minhas aulas (em reais), pois, na Ciência da Religião,, ‘ninguém’ 

se interessa pelo meu tema (Fisiologia da Religião) e, na Biologia, não querem nem 

saber/ouvir falar sobre religião”. 

A tabela abaixo indica algumas características da função profissional dos mestres 

em Ciência da Religião que não atuam na área da Ciência da Religião, mas trabalham no 

campo educacional: 
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Tabela X: Dados sobre os mestres em Ciência da Religião que não atuam na área da Ciência da Religião, mas 
trabalham no campo educacional 

Onde estão trabalhando o mestre cientista da religião Em % 
Setor privado 
Profissional liberal ou autônomo 
Setor público 
Microempresários 
Bolsista-pesquisadores com remuneração 

43% 
24% 
14% 
9.5% 
9.5% 

Nível na atuação na profissional  
Superior 
Médio 
Lato sensu 
Médio 

43% 
24% 
19% 
14% 

Funções  
Docência 
Pesquisa 
Área administrativa 

79% 
11% 
10% 

Disciplinas trabalhadas  
Filosofia 
Sociologia 
História 
Psicologia 
Teologia 
Biologia 
Geografia 
Literatura 

26% 
22% 
17% 
14% 
9% 
4% 
4% 
4% 

Motivos de não atuar na área da Ciência da Religião  
Falta de opção/oportunidade 
Por uma escolha pessoal/profissional 

76% 
24% 

Atuais rendimentos  
2/3 salários 
5/0 salários 
3/4 salários 
10/15 salários 
Mais de 20 salários 

35% 
29% 
18% 
12% 
6% 

Carga horária semanal  

30/40 horas 
20/30 horas 
5/10 horas 
10/20 horas 
Mais de 40 horas 

35% 
23% 
18% 
18% 
6% 

Utilização da Ciência da Religião  

Atuação intelectual aplicada à área acadêmica 
Atuação prática/aplicada no mercado de trabalho 

71% 
29% 

Publicações  
Artigos 
Livros 
Capítulos de livros  
Outras publicações 

70% 
20% 
6% 
4% 

Tendência das publicações  
Na Ciência da Religião 
Na Psicologia 
Na Filosofia 
Na Antropologia 
Na História 
Na Fisiologia 
Na Ciência da Motricidade Humana 

25% 
20% 
15% 

10.5% 
10.5% 

5% 
5% 

Em que a Ciência da Religião ajudou  
Permanecem na mesma condição salarial e na função/cargo 
Mudou de condição cargo e com aumento salarial 
Permanece no mesmo cargo, mas houve aumento salarial 
Ascendência no cargo profissional, mas não teve aumento 
Outras respostas 

41% 
23% 
12% 
12% 
12% 
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II.4.4.3 Os mestres em Ciência da Religião que atuam estritamente na área da Ciência 
da Religião 
  

Dos 73 mestres em Ciência da Religião, 36% atual estritamente na área da Ciência 

da Religião. Desse número, 42% estão trabalhando no setor privado, 25% atuam como 

profissionais liberais ou autônomos sem vínculo empregatício, 17% estão no setor público, 

12% são empresários e 4% trabalham no setor misto (universidade de incentivo privado e 

público). Os dados dos setores de atividade que atuam são significativos, 72.5% exercem 

funções na área educacional, 10% trabalham na área de saúde (psicologia clínica), 7% na 

editoração de livros/revistas/jornais relativos à temática religião, 7% prestam assessorias 

em empresas e órgão públicos e 3.5% na tradução de textos religiosos. 

Com relação à docência, 53.5% estão atuando no ensino superior, 28.5% em pós-

graduação nível lato sensu, 11% no ensino fundamental e 7% no ensino médio, 

respectivamente. Outro aspecto relevante diz respeito às funções desses profissionais, pelo 

fato de que 68% trabalham como professor formador, 5% são tradutores/intérpretes de 

texto e hinos religiosos e 27% correspondem aos pesquisadores bolsistas no campo da 

Ciência da Religião. Isso significa que as disciplinas trabalhadas, em interface com a 

Ciência da Religião, merecem ser ressaltadas; sendo que 26% desses profissionais 

trabalham com a perspectiva Teológica, 20% Filosófica, 17% com Fundamentos 

epistemológicos da Ciência da Religião, 17% Psicologia, 7% História, 7% com Ensino 

Religioso e com 6%,  a Sociologia. 

No que se refere aos motivos pelos quais estão trabalhando na área da Ciência da 

Religião, os indicadores mostram que 69% são por razões pessoais (mas não indicaram 

quais são), 23% por motivos religiosos e 8% é a única opção disponível. Quanto à renda 

salarial, os indicadores registram que 33% têm rendimentos, em média, de 5 a 10 salários 

mínimos, 24% entre 2 a 3 salários, 19% entre 10 a 15 salários, 14% a partir de 20 salários e 

10% estão entre 4 a 5 salários. Isso para uma carga horária de cerca de 30 a 40 horas 

semanais (35% desses profissionais), 22% cerca de 10 a 20 horas, 17% cerca de 20 a 30 

horas e 14% trabalhavam mais de 40 horas por semana.  

A maioria (44%) dos cientistas da religião ressalta que a formação em Ciência da 

Religião serve para uma atuação intelectual, aplicada à área acadêmica, que não esteja 

apenas na Ciência da Religião ou vinculada a ela, 37% classificaram como um curso que 

atende às necessidades práticas no mercado de trabalho e 19% indicam que é um campo de 

atuação profissional stricto à Ciência da Religião. Os cientistas da religião, com produções 
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acadêmicas, representam 57%, isto é, dos profissionais que estão atuando no mercado de 

trabalho, 70.5% das publicações são artigos científicos e 29.5% são livros e capítulos de 

livros. Em termos de área de concentração desse material, 37% estão no campo da 

Teologia, 16% na Psicologia da Religião, 16% na Ciência da Religião, 11% na Filosofia e 

20% distribuem-se em Letras/Tradução, Historia da Religião e Antropologia da Religião. 

Diante dessas informações, em que a Ciência da Religião tem ajudado o cientista da 

religião que atuam estritamente na área da Ciência da Religião? Segundo os indicadores, 

33.5% mudaram da condição de cargo/função e houve aumento do seu salário; 28.5% 

correspondem àqueles que tiveram a ascendência no cargo/função profissional, mas não 

tiveram reajuste em seus salários; 9.5% permanecem no mesmo cargo/função, mas não 

houve aumento no salário; 9.5% permanecem no mesmo cargo e com o mesmo salário de 

antes do mestrado, 9.5% aperfeiçoaram a formação profissional e intelectual e 9.5% 

indicaram que é apenas uma atividade extra-aposentadoria. 

Em relação aos rendimentos, 33% dos indicadores possuem entre 4 e 5 salários 

mínimos, 27% entre 2 e 3 salários, 22% entre 10 e 15 salários, 10% entre 5 e 10 salários e 

8% mais de 20 salários. A partir desses rendimentos, os resultados mostram que a maioria 

dos cientistas da religião (59%) indicou que necessita de uma segunda renda para ajudar 

com despesas familiares, pessoais, com educação e, em alguns casos, até profissional. Isso 

significa que 37.5% dos indicadores ressaltaram ter necessidade de 3 ou 4 salários mínimos 

para cobrir tais gastos, 31% de 1 ou 2 salários, 19% necessita entre 10 e 20 salários e 

12.5% de 9 a 10 salários. 

A tabela abaixo indica algumas características da função profissional dos mestres 

em Ciência da Religião que atuam estritamente na área da Ciência da Religião: 

 
 
Tabela XI: Dados sobre os mestres em Ciência da Religião que atuam stritamente na área da 
Ciência da Religião 

Onde estão trabalhando o mestre cientista da religião Em % 
Setor privado 
Profissionais liberais 
Setor público 
empresários 
Setor misto 

42% 
25% 
17% 
12% 
4% 

Setores de atividade 
Área educacional 
Área de saúde (psicologia clínica) 
Editoração  
Acessórias  
Tradução de textos religiosos 

72.5% 
10% 
7% 
7% 

3.5% 
Nível na atuação na profissional  
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Superior 
Lato sensu 
Ensino fundamental 
Ensino médio 

53.5% 
28.5% 
11% 
7% 

Funções  
Professor formador 
Tradutor/interpretes de texto e hinos religiosos 
Pesquisadores bolsistas 

68% 
5% 

27% 
Disciplinas trabalhadas  
Teológica 
Filosófica 
Introdução à Ciência da Religião 
Psicologia 
História 
Ensino Religioso 
Sociologia 

26% 
20% 
17% 
17% 
7% 
7% 
6% 

Motivos de não atuar na área da Ciência da Religião  
Por razões pessoais 
Por motivos religiosos 
Única opção disponível 

69% 
23% 
8% 

Rendimentos  
5/10 salários 
2/3 salários 
10/15 salários 
Mais 20 salários 
4/5 salários 

33% 
24% 
19% 
14% 
10% 

Carga horária semanal  
30/40 horas 
10/20 horas 
20/30 horas 
Mais de 40 horas 

35% 
22% 
17% 
14% 

Para que serve a formação em Ciência da Religião  
Atuação intelectual aplicada à área da acadêmica 
Atuação prática no mercado de trabalho 
Atuação stritamente da Ciência da Religião 

44% 
37% 
19% 

Publicações  
Artigos 
Livros e capítulos de livros 

70.5% 
29.5% 

Áreas de concentração das publicações  
Teologia 
Psicologia da Religião 
Ciência da Religião 
Filosofia 
Tradução/História/Antropologia da Religião 

37% 
16% 
16% 
11% 
20% 

Em que a Ciência da Religião ajudou   
Mudou de condição de cargos/função e aumento salarial 
Ascendência no cargo de trabalho, mas não teve aumento 
Permanece no mesmo cargo profissional, mas aumentou 
Permanecem no cargo e com o mesmo salário 
Aperfeiçoaram a formação profissional e intelectual 
Como uma atividade extra-aposentadoria 

33.5% 
28.5% 
9.5% 
9.5% 
9.5% 
9.5% 

Atuais rendimentos  
4/5 salários mínimos 
2/3 salários 
10/5 salários 
5/10 salários 
Mais de 20 salários 

33% 
27% 
22% 
10% 
8% 

Necessidade de uma segunda renda   
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3/4 salários 
1/2 salários 
10/20 salários 
9/10 salários 

37.5% 
31% 
19% 

12.5% 

 

 

II.4.4.4 Os doutores em Ciência da Religião que atuam na área da Ciência da Religião 

 

Dos 24 (24.5%) cientistas da religião com título de doutor em Ciência da Religião 

33% estão atuando como profissionais liberais ou autônomos sem vínculos de emprego, 

33% no setor privado, 21% como microempresários e 13% no setor público. Isso significa 

que,74% exercem atividade no campo da educação e 26% na área da saúde – psicologia. 

Trata-se de profissionais que cumprem suas funções no ensino superior (72%), na pós-

graduação lato sensu (23%). Nesse caso, quem trabalha no stricto sensu (11%) atuam, 

concomitantemente, em graduações/lato sensu. Em termos de disciplinas, 25% ministram 

disciplinas estritamente da Ciência da Religião, como, por exemplo, Fundamentos da 

Ciência da Religião; quanto às disciplinas aplicadas à Ciência da Religião, 25% trabalham 

com a Teologia, 20% com a Filosofia, 20% com a Psicologia da Religião e 10% com a 

História da Religião. Além disso, cabe, ainda, mencionar que 70.5% são docentes e 29.5% 

atuando no campo pesquisa propriamente dita, com fomentação de iniciativa privada e 

pública.  

Os dados ainda mostram que todos os doutores, em Ciência da Religião, estão 

trabalhando, nesta área, por escolha pessoal. Em termos de rendimentos, a maioria deles 

(53%) possui renda entre 10 e 15 salários mínimos, 40% possuem uma renda superior a 20 

salários e 7% com renda entre 3 e 4 salários. Com isso, a carga horária de trabalho também 

é bastante significativa, 73% informaram que trabalham cerca de 30 a 40 horas por semana 

e 27% cerca de 10 a 20 horas. A partir desses rendimentos e diante dessa disponibilidade 

de carga horária, 42% indicaram ter necessidade de uma segunda renda para complementar 

seus gastos com o ambiente familiar e, sobretudo, com os investimentos acadêmico-

profissionais.  

Os resultados (55%) ainda demonstram que a formação em Ciência da Religião 

serve para a atuação intelectual aplicada à área acadêmica que não seja só da área da 

Ciência da Religião ou vinculada a ela, 30% mencionaram que essa nobre Ciência serve 

para a atuação prática no mercado de trabalho, vinculado ou não à Ciência da Religião e 

15% ressaltaram que o curso seve para a atuação profissional restrita à Ciência da Religião. 
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Em termos de produções acadêmicas, 83% dos doutores entrevistados possuem cerca de 50 

publicações científicas, entre as principais, destacam-se os artigos (69%) e capítulos de 

livros, respectivamente. 

A partir desses dados, ressurge a questão relativa, no que a Ciência da Religião tem 

ajudado os cientistas da religião. Os indicadores mostram que 31% tiveram a ascendência 

no cargo profissional, mas não aumentaram seus salários; 25% mudaram de postos e 

cargos de trabalho com aumento dos salários; 19% destacaram que o curso contribui 

apenas na qualificação acadêmica e profissional e 25% permanecem na mesma condição 

salarial e na função/cargo. 

A tabela abaixo indica algumas características da função profissional dos doutores 

em Ciência da Religião que atuam na área da Ciência da Religião: 

 

Tabela XII: Dados sobre dos doutores em Ciência da Religião que atuam na área da Ciência da 
Religião 

Onde estão trabalhando o mestre cientista da religião Em % 
Profissionais liberais 
No setor privado 
Microempresários 
No setor público 

33%  
33% 
21% 
13% 

Setores de atividade 
Na área da educação 
Na área da saúde – psicologia 

74% 
26% 

Nível na atuação na profissional 
Ensino superior  
Lato senso  

74% 
24% 

Disciplinas trabalhadas   
Ciência da Religião 
Teologia, 
Filosofia 
Psicologia da Religião 
História da Religião 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Atuais rendimentos  
10/15 salários 
Superior a 20 salários 
3/4 salários 

53% 
40% 
7% 

Carga horária de trabalho  
 30/40 horas 
10/20 horas 

73% 
27% 

Para que serve a formação em Ciência da Religião  
Atuação intelectual aplicada à área acadêmica 
Atuação prática no mercado de trabalho vinculado ou não à Ciência da Religião 
Atuação profissional restrita à Ciência da Religião 

55% 
30% 
15% 

Em que a Ciência da Religião ajudou  
Ascendência no cargo profissional, mas não teve aumento 
Mudou de postos e cargos de trabalho com aumento 
Qualificação acadêmica e profissional 
Permanecem na mesma condição salarial e na unção/cargo 

31% 
25% 
19% 
25% 
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II.4.4.5 Os cientistas da religião que não estão trabalhando em qualquer área 
profissional no mercado de trabalho 
 

 Inicialmente, cabe ressaltar que todos os doutores/doutoras em Ciência da Religião 

indicaram estar trabalhando na área da Ciência da Religião, porém, isso não ocorre com os 

mestres/mestras. Dos 97 entrevistados, 17% correspondem aos cientistas da religião que 

não estão trabalhando em qualquer área profissional no mercado de trabalho. Segundo eles, 

o motivo é a falta de opção e oportunidade no mercado de trabalho, outros ressaltaram que 

não atuam profissionalmente na área porque, se trabalhar, não é possível pesquisa/estudar, 

concomitantemente. Por outro lado, os dados demonstram o comprometimento desses 

profissionais para o aperfeiçoamento de sua qualificação acadêmico-profissional, 67% dos 

entrevistados não possuem produções universitárias. Dos que possuem publicações (33%), 

quem têm mais produções são 16, distribuídas em artigos, livros e participações de 

congressos e seminários; com concentração na grande área da Teologia, Sociologia e 

História, respectivamente. 
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Capítulo III 

Uma interpretação dos dados da pesquisa 

  

Este capítulo é uma interpretação dos resultados da pesquisa relativos à formação 

acadêmica, ao processo de escolha do Curso de Ciência da Religião e à situação 

ocupacional do cientista da religião no mercado de trabalho. Inicialmente, o texto refere-se 

às primeiras informações contidas no questionário quanto à gênero, faixa etária, estado 

civil e situação dos sujeitos pesquisas na unidade familiar que estão inseridos. Na 

seqüência, trata-se de uma interpretação dos dados referentes à graduação dos cientistas da 

religião, ao mestrado e ao doutorado dos cientistas da religião, ao processo de escolha do 

Curso Ciência da Religião e à situação ocupacional do cientista da religião no mercado de 

trabalho. 

O texto é conseqüência da intercessão entre o primeiro capítulo, A Ciência da 

Religião no Brasil e a demanda da aplicação do conhecimento disciplinar e o segundo 

capítulo, Instrumento, procedimento e resultados da pesquisa, da presente dissertação. 

Aparecem, ao longo da escrita, dados já descritos anteriormente, mas faz-se necessário 

retomá-los, em razão da didática, para que o leitor possa ser contextualizado na nossa 

interpretação relativa aos resultados da pesquisa. Há, também, comentários de autores, que 

foram criteriosamente selecionadas para a fundamentação das considerações. São autores 

que não tratam diretamente da aplicação da Ciência da Religião no mercado de trabalho, 

mas lança pistas da problemática apresentada na presente pesquisa. 

 

III.1 Quanto à formação acadêmica 

  

A formação acadêmica é um dos principais processos de ensino e aprendizagem 

que incrementam e problematizam as informações sociais e históricos, geridos e 

regularizados pelos fatos sociais. Isso ocorre porque o ser humano, cotidianamente, vai 

construindo sua história a partir da intercessão da sua trajetória entre o desenvolvimento 

intelectual e atuação profissional no mercado de trabalho acadêmico e extra-acadêmico. No 

encontro dessas trajetórias, de suas socializações, experiências e convivências com a 

ciência e com a sociedade civil, o profissional em Ciência da Religião delineia seu perfil e 

maturidade acadêmica e atuação para com o mercado de trabalho. Ao identificar o 

processo de formação dos cientistas da religião é que o perfil e status dessa nobre 
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disciplina, no meio universitário, são detectados. Antônio Novoa exemplifica essa 

abordagem, ao dizer que é impossível separar o profissional pesquisador (pensador) do 

profissional prático (executor de uma pesquisa laboratorial); isto é, “é impossível separar o 

eu profissional do eu pessoal” (Novoa, 1992:17). O cientista da religião está na totalidade 

dessa união. 

A identidade de cada cientista da religião, ou ainda, de cada indivíduo pesquisador 

da religião, está intimamente relacionada ao ambiente de sua formação acadêmica, as suas 

escolhas, trocas, interrelações e relações com outras disciplinas universitárias, seja no 

ambiente intra ou extra-acadêmico (individual ou coletivo), trabalhando em empresas 

privadas ou públicas, autônomos, como professor, pesquisador ou professor-pesquisador, 

independentemente do sexo ou estado civil, ou ainda da condição familiar, constituem a 

identidade profissional. Schultz (1973) escreve da seguinte maneira o desenvolvimento de 

um profissional no mercado de trabalho: investir no homem, em si próprio, aumenta tanto 

suas satisfações quanto os serviços produtivos, que são a sua contribuição quando trabalha; 

e os serviços produtivos institucionais e sociais (no coletivo), também são aumentados 

desta maneira. 

Schurtz ainda afirma que o ensino tem como principal efeito ampliar e aperfeiçoar 

as competências, as habilidades e os conhecimentos do indivíduo; quanto mais o sujeito 

pesquisa, mais amplia essas dimensões intelectuais e teóricas, maior será sua 

produtividade; isso significará que a pessoa possa garantir maior renda. Para o autor, o 

crescimento econômico e cultural depende de trabalhadores qualificados academicamente 

que possam produzir mais, gerar mais capital e, dessa forma, garantir o desenvolvimento 

social, econômico e intelectual da sociedade. Schultz diz que,  

 

“os investimentos nos assuntos escolares, no treinamento realizado no trabalho, na 
saúde, na informação de emprego e na migração possibilitam a produtividade de 
valor das capacidades adquiridas do homem, em levarem ao desenvolvimento de 
medidas de mudanças na qualidade do trabalho que podem ser quantificadas. Além 
disso, quando passam a lidar com melhorias no fator qualidade, os trabalhos 
relativos ao capital humano são substancialmente mais adiantados aos que dizem 
respeito ao capital não humano” (Schurtz, 1973: 14). 

 

 Com essas observações, apresentadas acima, torna-se possível inferir que cada 

cientista da religião constrói, à sua maneira, sua trajetória acadêmica e extra-acadêmica, 

atinge o nível de formação “sonhado”, escolhe a instituição para estudar ou atuar 

profissionalmente e escolhe a área de atuação profissional, vivendo de forma própria e 
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singular sua trajetória profissional. Neste sentido, segundo Gonçalves (1992), o 

desenvolvimento profissional requer três processos: primeiro é o processo de crescimento 

particular-individual em termos de potencialidade e habilidade; depois é a personalidade e 

capacidade de inserção no meio e terceiro é a aquisição e aperfeiçoamento de competência 

no processo acadêmico e, sobretudo, no processo de socialização em terno socialização 

profissional e adaptação ao grupo que está inserido ou que pretender inserir. Cada cientista 

da religião vivencia esses procedimentos de forma singular, delineando um percurso 

próprio no decorrer de sua formação acadêmica, seja na graduação, mestrado ou no 

doutorado, levando sempre em consideração a faixa etária que esteja, idade que ingressa e 

conclui o curso, titulação escolhida, instituição que se forma e atua profissionalmente, 

grande área (ciências humanas, exatas ou biológicas) de pesquisa e atuação extra 

acadêmica, investimento no curso, retorno aplicado no curso escolhido, setor que atua e, 

carga horária de trabalho. 

Para tanto, ao considerar algumas informações preliminares, que surgem logo de 

início no questionário de pesquisa, há indicadores de que a maioria dos cientistas da 

religião não é comprometida com as pesquisas em Ciência da Religião como deveriam. 

Exemplo disso é a relação de questionários enviados e recebidos; pois, dos 100% dos 

questionários enviados (385), apenas, 25,1% foram devolvidos respondidos, mesmo assim, 

houve questionários não totalmente respondidos. Isso parece ser comprometedor para a 

Ciência da Religião, na medida em que o público interessado, nessa área, “não terá” 

informações, pormenorizadas, de como está “realmente” o mercado de trabalho para os 

cientistas da religião no Brasil. Por outro lado, também, ficarão comprometidas possíveis 

elaborações de Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) para a existência de cursos de 

graduação em Ciência da Religião, do ponto de vista de que, ao elaborar um PPP, questões 

como demandas, talvez, não sejam problematizadas, tendo como base dados quantitativos 

com os quais são apresentados na presente pesquisa.  

Ao serem pesquisadas as dissertações e teses disponíveis, na biblioteca on-line das 

universidades estudadas, encontram-se dificuldades para acessar (abrir o arquivo em PDF) 

os links das dissertações/teses. Isso ocorre, provavelmente, porque os formados em Ciência 

da Religião não autorizam as universidades a disponibilizarem o acesso, total, das suas 

pesquisas ou porque as próprias universidades estão sendo negligentes para com os 

profissionais da área e com a sociedade civil em geral. 
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Outra informação abstraída a partir das informações preliminares contidas nas 

primeiras perguntas do questionário é que, as mulheres são mais comprometidas com 

leituras do curso e com a participação de pesquisas que envolvam nossa disciplina, ao 

passo que 54.2% (156) mestras e 59.6% (58) doutoras foram quem leram, responderam e 

devolveram os questionários respondidos. Esses dados evidenciam o que Sousa (2006) 

aponta, embora haja uma predominância das mulheres nos ambientes domésticos, elas têm 

destacado positivamente em outras atividades como indústria, sobretudo no quesito 

educacional. Quanto a essa interpretação, Novoa auxilia-nos ao escrever que, 

 
“a educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas 
perplexidades. Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre 
conseguimos definir-lhe o rumo. Há um excesso de discursos, redundantes 
e repetitivos, que se traduz numa pobreza de práticas. 
Há momentos em que parece que todos dizemos o mesmo, como se as 
palavras ganhassem vida própria e se desligassem da realidade das coisas. 
As organizações internacionais e as redes que hoje nos mantêm 
permanentemente ligados contribuem para esta vulgata que tende a vendar 
mais do que a desvendar. 
O campo da formação de professores está particularmente exposto a este 
efeito discursivo, que é também um efeito de moda. E a moda é, como 
todos sabemos, a pior maneira de enfrentar os debates educativos” (Novoa 
1992: 56). 

 

Quanto ao quesito faixa etária, 30% com idade entre 30 e 39 anos fizeram o 

mestrado em Ciência da Religião, onde 19% são homens e 11% mulheres e, 50% com 

idade entre 50 a 59 anos, 28.5% de homens e 71.5% mulheres correspondem ao doutorado. 

Ao ler os resultados é notório que, essa dimensão de idade está intimamente correlacionada 

ao universo do estado civil dos cientistas da religião e sua situação na unidade familiar em 

que vive ou reside. Os dados ainda demonstram que independentes do estado civil, 67% 

contribuem, parcialmente, com o sustento da sua família e de outras pessoas denominadas 

amigos/colegas. São dois quesitos elementares para essa interpretação, entende-se que à 

medida que o sujeito avança na idade (fica mais velho) mais ele terá dificuldades com os 

estudos (por razões psicológica, neurológicas, emocionais, fisiológica, financeira, etc.) e, 

na casa dos 30 e 40 anos, segundo o IBGE é a de maior produção, portanto essa seria uma 

possibilidade de resposta porque os cientistas da religião procuram o mestrado entre 30 e 

40 anos de idade. 

Entende-se que o doutorado exige mais do estudante. Isso é claramente percebido 

ao verificar que a faixa etária que cursa o doutorado está na casa acima dos 40 anos. 
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Possivelmente, isso se dá em razão de que o pessoal precisa de retorno financeiro com seu 

mestrado para então projetar-se no doutorado, ou porque não ficou satisfeito com os 

resultados intelectuais e financeiros do curso, ou porque é o principal responsável pelo 

sustento de sua família financeiramente (sendo o custo de manutenção do curso torna 

inviável fazê-lo), ou, ainda. porque na falta de uma oportunidade de orientação e afinar seu 

projeto de pesquisa, ou por razões médicas, ou ainda por já estar aposentado e necessita de 

fazer algo – como estudar Ciência da Religião, talvez, procurando esclarecimento de sua 

própria fé. 

Como se pode perceber, pesquisar a atuação profissional do cientista da religião no 

mercado de trabalho é complexa, por envolver uma gama de questões relativas ao gênero, 

faixa etária, rendimento financeiro do aluno, comprometimento intelectual do profissional 

com essa nobre ciência e, responsabilidade da instituição para a ciência em foco. 

Objetivando maior aprofundamento nessas e em outras questões referentes à função 

do profissional em ciência da religião, no mercado de trabalho, é que elabora uma 

interpretação sobre a graduação dos cientistas da religião pesquisados, seu mestrado e 

doutorado. 

 

III.1.1 Quanto à graduação dos cientistas da religião 

 

Um dos primeiros pontos a considerar, na interpretação sobre a formação 

acadêmica dos cientistas da religião, é que, a maioria de quem procura o mestrado e 

doutorado, em Ciência da Religião, não faz parte de uma sociedade de classe 

economicamente baixa. Ao perguntar em qual instituição de ensino que concluíram sua 

graduação, os dados revelam que 46% estudaram em universidades privadas, 34% federais 

e 20% em estaduais, sendo que 19% do total dos entrevistados fizeram faculdades na 

PUCSP e na Mackenzie (sem bolsas de estudo). Por exemplo, quem mora no Estado de 

Minas Gerais ou em Rio de Janeiro, para estudar em universidade como as PUCs ou em 

Federais, em muitos casos, são alunos com alto poder aquisitivo, porque as mensalidades 

das PUCs são altas e para estudarem nas públicas, requer anos de preparação, gastando 

com cursinho de pré-vestibular, transporte, alimentação, livros, etc. Essas informações são 

relevantes por demonstrarem o primeiro indicativo de que, a Ciência da Religião é um 

“curso intelectualizado para ricos”, por compreender que o retorno do investimento 

aplicado é demorado e o profissional, de classe economicamente baixa, precisa “gerar 
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dinheiro” rápido para gastos pessoais e familiares, porque nem sempre, possuem uma 

reserva financeira “de acordo com” a classe alta para estudarem.   

Nenhum dos mestres e doutores em Ciência da Religião são graduados, apenas, em 

Ciência da Religião. O questionário aponta que 2.5% possuem graduação em Ciência da 

Religião, no entanto, os mesmos, possuem outras graduações como teologia e filosofia, as 

quais foram cursadas primeiras do que a Ciência da Religião. Essa porcentagem somam, 

justamente, 3 (três) sujeitos com graduação em Ciência da Religião; dois são padres e 

outro é ex-padre. Esse é um dos pontos na pesquisa que identifica a aproximação entre a 

Ciência da Religião e os estudos teológicos da religião. Conforme, deixa claro muitos 

pesquisadores como Karl Poper, Kant e Antônio Gouveia Mendonça, entre outros, não há 

uma ciência pura, sem uma relação próxima do sujeito com seu objeto de estudo. Talvez, ai 

está um ponto a ser considerado, pois à medida que o indivíduo estuda uma área 

acadêmica, realiza um estudo ou esteja inserido em um espaço cultural proselitista, ele 

tende a carregar tal formação, conhecimento, ao longo da sua história acadêmica. Nesse 

ponto de vista, ao considerar a formação filosófica e teológica desses cientistas da religião, 

Terrin (2005: 15), talvez, teria razão em sua frase: “fazer ciência da religião, também, é 

fazer teologia”.  

Também, é interessante observar que, há um mosaico de graduações as quais os 

mestres e doutores em Ciência da Religião são formados, muitos possuem mais de dois ou 

três cursos. Em média, 97.5% possuem outras graduações como teologia, filosofia, 

pedagogia, história, psicologia, administração, Ciências Sociais, Educação Física, 

Enfermagem, Letras, Artes Plásticas, Comunicação Social, Geografia, Arquitetura, 

Matemática, Propaganda e Marketing, Treinamento Esportivo, Fonoaudiologia, Turismo e, 

Tradutor Interprete.  

Levando isso em consideração, a graduação no processo de formação do aluno 

pode ser um momento privilegiado que reúne vários pensamentos, métodos, teorias, 

temáticas as quais agregam o pensamento do professor no esforço de construir 

conhecimento sobre suas prática pedagógica e pesquisa (no sentido stricto da palavra). 

Mas, um aluno que forma em uma graduação ou em varias graduações que não seja de 

Ciência da Religião ou área afim (como a matemática, física, medicina, sistema de 

computação, jornalismo) pode vir a construir outra imagem, outra perspectiva de estudo; 

talvez, diferente do que se espera de uma abordagem científica da Ciência da Religião. Isto 

é, do objetivo central da Ciência da Religião, ou seja, como escreve Usarski (2006): o 
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objetivo da Ciência da Religião é realiza um inventario o mais abrangente possível das 

religiões, comparando-as entre si e verificando suas relações com os fatos sociais, universo 

político no tempo e espaço a partir dos recursos teóricos (categorias, conceitos e teorias) e 

das técnicas científicas aplicadas aos estudos sobre religião.  

Diante desse contexto, será que um aluno que dedicou anos de estudo sobre álgebra 

aritmética, sistema de programação de computadores, reações químicas entre dois ou mais 

corpos, propagação de matéria, cirurgia no joelho ou no estômago, gramática do português 

construiria um pensamento sistêmico e aplicado sobre religião pautado nos objetivo 

científicos da Ciência da Religião? Ainda, por que eles procuraram o mestrado/doutorado 

em Ciência da Religião e não sua área de graduação, para maior e melhor aprofundamento 

de estudo? Por outro lado, esse mosaico de graduações remete a compreender que, eles 

(cientistas da religião) não estavam satisfeitos com seus conhecimentos e habilidades 

adquiridas durante suas graduações e, com isso, procuraram na Ciência da Religião como 

uma oportunidade para socializar seus conhecimentos e aprofundar na temática religião; 

bem como, traz para a Ciência da Religião várias metodologias e olhares em torno de único 

objeto, a religião. 

A década de 2000 foi a que mais os mestres e doutores em Ciência da Religião 

iniciaram e concluíram suas graduações, quando começam a intensificação da ampliação 

dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Religião no Brasil. Nessa mesma época, o 

IBGE informa através do censo populacional, os números de adeptos de religiões 

divulgando a diversidade cultural religiosa deste país, chamando atenção não só das 

universidades e centros de pesquisas, como da sociedade em geral, para a relevância de 

estudos e pesquisas aprofundadas na temática relativa à religião. Também, é o período de 

maior avanço no crescimento econômico brasileiro, mais ampliação do quadro de 

faculdade no Brasil, maior presença de alunos nos cursos superiores. Tudo isso são 

aspectos que favoreceram a procura pela formação acadêmica no ensino superior 

brasileiro, aumentando os números de alunos nos Programas de Graduação em Ciência da 

Religião. 

Para Lucíola (2001), a formação acadêmica está no desenvolvimento de uma 

atitude interativa investigativa, detectando problemas, procurando na literatura específica, 

na troca de experiência com os colegas e na utilização dos vários recursos próprios de cada 

curso, forma de responder os desafios da prática e, problematizando o conhecimento da 

área estuda. A partir desse ponto de vista, a formação acadêmica, graduação, é o principal 
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ponto de partida para uma fundamentação teórica consistente e uma praticidade condizente 

com a realidade da formação as quais o pesquisador esteja inserido. Caso ao contrário, o 

pesquisador leva anos para identificar com a área pesquisada, que não seja a da graduação, 

para conhecer a ciência por dentro e, muitas vezes, é possível que existam professores-

pesquisadores que não conhecem como deveria a estrutura e funcionamento da ciência que 

estuda e representa, defendendo-a. 

A formulação dessas perguntas e objeções, apresentada acima, sustenta a 

interpretação relativa à formação acadêmica dos cientistas da religião formados pela 

PUCSP, na medida em que mostra o interesse dos mestres e doutoras em Ciência da 

Religião pela Ciência da Religião, dadas suas habilidades-potencialidade em promover o 

significado dessa nobre ciência. Assim, o grande interesse dos cientistas da religião é 

expresso, também, a partir de sua (s) graduação (s). Bem como, os dados quantitativos 

trazem contribuições e lança luzes sobre essa pesquisa, para compreender a função 

profissional dos mestres e doutores cientistas da religião no mercado de trabalho brasileiro. 

 

III.1.2 Quanto ao mestrado dos cientista da religião 

  

Como dito anteriormente, a década de 2000 é um marco para a Ciência da Religião 

no Brasil, pois 79% dos mestres defenderam suas dissertações nesse período e, 17% na 

década de 1990. Como se pode perceber, a década de 1980 aparece com menos candidatos 

à Ciência da Religião. Os anos de 80 é o período que ocorreram às primeiras defesas de 

dissertações dessa nobre ciência, quando o Brasil ainda vivia o pesadelo da ditadura 

militar. É a época em que vários representantes de cursos acadêmicos foram perseguidos, 

presos e exilados em outros países por conta dos seus posicionamentos sobre o papel da 

ciência na sociedade brasileira. Foi nesse bojo que a Ciência da Religião nasceu, 

configurando uma relação de competitividade com as outras áreas de conhecimento, como 

a sociologia, a antropologia, a filosofia e, com a sua principal concorrente, a teologia, 

sobretudo com os representantes da teologia da libertação.  

Como qualquer outra disciplina, a Ciência da Religião passa por vários problemas 

epistemológicos, como a definição da unificação de seu método de pesquisa e seus perfis 

intelectuais universitários. Imagina esses mesmos problemas durante a década de 80, 

quando começaram as primeiras turmas do curso, com professores iniciantes no ramo da 

religião e, sobretudo na Ciência da Religião? Por isso é que este início de século, a Ciência 
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da Religião deixa marca no meio universitário brasileiro; na medida em que, aos 34 anos 

de existência neste país, essa ciência possui 10 programas de stricto sensu, dezenas de Pós-

Graduações nível lato sensu e dezenas de graduações espelhadas pelo território nacional, 

inserindo no meio universitário e extra universitário centenas de profissionais da área ao 

mercado de trabalho. 

Se na década de 1980 o público que procurava ingressar no mestrado de Ciência da 

Religião estava acima dos 35 anos de idade, na década de 2000 esse quadro foi invertido. 

Atualmente, os dados demonstram que 25% fizeram mestrado com faixa etária entre 23 e 

29 anos, seguida de 32% na casa dos 30 anos, 34% na de 40 e com 9% estão os de 50 e 60 

anos; sendo que deste total 81% mestres/mestras, 87% fizeram, também, mestrado em 

Teologia, História, Psicologia, Filosofia, Matemática e Geografia e, depois é que 

procuraram fazer o doutorado em Ciência da Religião. 

A história da Ciência da Religião no Brasil deixa pistas de que é um curso para 

rico, ou seja, quem o faz, a maioria são pessoas de classe média alta e classe alta, porque 

escolheram o curso por rob ou, talvez, por vaidade intelectual. Os dados, pois, no 

questionário da presente pesquisa informa que, 21% aplicaram mais de 40 mil reais no 

curso durante dois anos, 10% cerca de 30 mil, 6% com 25 mil, 11.5% com 20 mil, 13.5% 

com15 mil, 15% com 10 mil e, 23% informaram não ter investido nada, devido receberam 

bolsa de manutenção. Esses resultados abrem a discussão para o fato de que, um aluno de 

mestrado, em nenhuma hipótese, não consegue ficar sem gastar nada com seu curso e, em 

alguns casos, gastam mais de 40 mil reais. Como é possível fazer um stricto sensu, ou 

qualquer outro curso sem ter nenhum investimento financeiro próprio? Parte-se do 

pressuposto de que, há investimentos que o aluno não consegue contabilizá-lo, por que 

esqueceu, porque não deu importância, ou ainda porque não foi possível mensurá-lo; ao 

passo em que houve informantes que disseram mesmo ter recebido bolsas de estudos da 

CAPES / CNPq, ainda tiveram a necessidade de aplicar mais dinheiro, próprio, para 

completarem e incrementarem suas pesquisas. 

Para tanto, o IBGE considera que, classe média é quem tem renda de R$ 1.126 a R$ 

4.854. A partir desse contexto, torna-se possível dizer que uma pessoa ao receber entre um 

salário mínimo e 1.126 reais, jamais, consegue concluir um mestrado em Ciência da 

Religião, sem que ele receba ajuda de outras pessoas e; nem sempre a família dos 

estudantes tem uma situação econômica estabilizada, que possa proporcionar a eles a 

possibilidade de somente estudar. Isso porque as mensalidades do curso estão acima de 
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1.400 reais, mais gastos com transporte, alimentação, participação em encontros 

acadêmicos, compra de materiais didáticos superam o seu rendimento financeiro. 

Mas, a realidade de quem fez o stricto sensu não é fácil. Dos sujeitos pesquisados, 

37% apontam ter trabalhado no setor privado enquanto estudavam, 20% atuavam setor 

público, 11% são profissionais liberais sem vínculo de emprego, 9% são microempresários, 

7% são empresários e, 16% não trabalhavam no setor formal. Sendo que, 35% aparecem 

com renda entre 2 e 3 salários mínimos, 19% entre 4 e 5 salários, 15% entre 5 e 10 salários, 

5% entre 10 e 15 salários, 6% entre 15 e 20 salários, 3% com mais de 20 salários e, 17% 

não possuem qualquer rendimentos. Esses dados refletem a dificuldade de cursar o stricto 

sensu no Brasil. Ou a pessoa faz parte da classe média alta à cima ou recebe ajuda de quem 

tem condições ou, então, ele “não” faz pesquisa neste país, pois: 

Primeiro, o aluno deve trabalhar e estudar para se sustentar e, com isso, 

provavelmente, sua pesquisa ficará comprometida; depois, são as dificuldades que ele tem 

em se inserir no mercado de trabalho, atuar na área na qual ele foi formado. Todos os 

sujeitos pesquisados revelam que, enquanto eles cursavam os mestrados estavam 

trabalhando setor educacional (que não era na Ciência da Religião), no ramo da saúde, no 

comércio, na indústria, em editoração, em redes bancárias/transporte/religião e outros não 

trabalham no setor formal. A conciliação dessas duas atividades (trabalhar e estudar-

pesquisar) muitas vezes leva o indivíduo a um grande desafio: cumprir as tarefas impostas 

pelo trabalho que atua, para agradar o patrão, e simultaneamente realizar seus estudos para 

alcançar rendimento suficiente no Programa de Pós-Graduação que esteja vinculado. 

Assim, a rotina irregular e a abundância de trabalho inviabilizam a realização de uma 

pesquisa consistente. 

A abordagem de Dubar (1997), auxiliara a interpretação desses dados acima ao 

dizer que, a formação continuada é essencial para a definição de quem somos, nosso perfil 

de trabalho e abordagem intelectual, ao permitir a incorporação de saberes acadêmicos 

específicos na profissão escolhida. A formação profissional está relacionada à aquisição do 

conhecimento científico, quando o futuro do profissional vai proporcionando ao 

profissional experiência de trabalho e retorno do investimento aplicado, para então poder 

retorná-lo em forma de formação continuada. Nessa perspectiva, para Novoa (1992), os 

desafios de uma sociedade em contínua formação apresentam novas exigências, tanto a 

cidadãos individualmente considerados, quanto aos sistemas organizacionais, reclamando 

respostas adequadas, tendo a formação continuada do profissional, fundamentada em 
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pesquisa de nível stricto sensu como uma grande possibilidade para a constituição de uma 

profissionalidade aceita, com voz ativa, dentro o universo acadêmico e extra acadêmico. 

 

III.1.3 Quanto ao doutorado dos cientista da religião 

 

 Questionamentos sobre a formação continuada, a cada dia, têm ganhado força 

desde o início deste século, quando assistimos a uma intensa expansão dos saberes 

científicos, das quantidades de práticas e, sobretudo, da expansão da formação continua 

dos profissionais, guiados pelas novas maneiras de organizar as habilidades e 

potencialidades juntas às relações entre o universo intelectual e a prática, como a interface 

para o desenvolvimento profissional. Investir na carreira significar estar sempre em 

formação contínua, ampliando seus conhecimentos no universo do pensar e agir. Os 

profissionais querem mais do que isso, ao investir economicamente em seus estudos, 

pesquisas, busca-se interrogar as constituintes e as expressões que dão novas formas a eles. 

Diante dessa perspectiva, que diferença em investimento há entre o doutorado e 

mestrado dos ex-alunos da Ciência da Religião formados pela PUCSP? Uma abordagem 

para responder a essa perguntar é comparar as faixas etárias que esses sujeitos ingressaram 

em seus respectivos cursos, verificando as porcentagens dos gastos para com os cursos e as 

formas de fomentos adquiridos a partir de órgãos públicos (CAPES e CNPq). Para tanto, 

primeiro é que, 90% correspondem aos cientistas da religião que iniciaram e concluíram 

seus doutorais na década de 2000; contra 79% defesas de dissertações defendidas no 

mesmo período. Já 57% dos egressos de doutoral possuíam idade acima dos 40 anos, 

enquanto que 34% aos que dizem respeito ao mestrado. Depois, os indicadores apresentam 

que, 55% são aqueles que aplicaram mais de 50 mil reais na formação intelectual doutoral, 

contra 21% dos que cerca 40 mil reais para com o mestrado. Os dados seguem revelando a 

diferença de investimentos, custos, entre o doutoral e mestrado: sendo 46% fomentados 

pela CAPES, 20% pelo CNPq e 14% não obtiveram fomento às suas pesquisas doutoral, já 

o mestrado apresenta-se com 65% dos pesquisados contemplados com bolsa de estudo pela 

CAPES, 11% pelo CNPq, 20% não receberão qualquer tipo de bolsa de pesquisa. A 

CAPES concedeu mais bolsas para alunos do mestrado do para o doutoramento, já o CNPq 

foi contrário, concedeu mais bolsas para o doutorado do que a CAPES e, quanto aos que 

não obtiveram bolsas, também, há uma diferença significativa; sendo a maior porcentagem 

para aqueles que não obtiveram bolsas de doutoral em comparação com o de mestrado. 
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 Em interpretação dessas informações descritas acima, pode-se concluir que o fato 

de haver mais defesas, na década 2000, no doutoral do que no mestrado é pelo fato de que, 

foi a partir do ano de 1999 que iniciaram os cursos de doutorado de ciência da religião pelo 

país. E, como já havia certa demanda para o doutorado, logicamente a procura pelo 

doutorado foi maior e, conseqüentemente, maior disponibilidade de bolsas para o 

doutoramento. Depois, obviamente, os candidatos ao doutorado são mais velhos do que os 

do mestrado, isso pode estar relacionado ao fato de que, para fazer o doutorado é preciso o 

título do mestrado, com isso as idades dos candidatos entre os dois níveis sofrem tais 

variações. Essas proporções são os resultados de uma política de estímulo à criação de 

novos cursos de doutoramento no país, a partir dos mestrados nos anos 80 e de restrições 

ao doutorado pelo exterior durante o final da década de 90 e início de 2000. 

 Outro aspecto que está intimamente relacionado a essas informações apresentadas 

acima diz respeito à ocupação profissional durante o doutorado, em termos de rendimento 

financeiro às atividades e setores que exercem tais profissionais. Muitas pessoas demoram 

um longo tempo para ingressar no doutorado, após concluírem seu mestrado, por causa das 

exigências do processo de produção de conhecimento da cada área, da relação política com 

os professores do Programa que pretende vincular-se, bem como das condições financeiras 

particulares de cada candidato. Esses aspectos parecem estar envolvidos no 

comportamento de três dimensões. Primeira, os doutorados examinados foram oriundos 

das áreas cuja dinâmica interna poder ter exigido idades avançadas; depois é que na década 

de 2000 a demanda por doutorados oriundos de áreas onde a erudição joga um papel mais 

relevante e, cujos atores obtêm seus doutorados em idades nem sempre menos juvenis; 

terceira é que, por razões de ordem político-conjuntural favorecido a configuração pela 

procura do doutoramento, em particular as exigências de titulação postas pela Lei de 

Diretrizes e Bases, associada à vinculação dos vencimentos docentes do setor público e 

privado à titulação formal dos mesmos; ou seja, a procura pelo doutorado está associada à 

promoção de cargo no trabalho, vencimento no plano de carreira e status social, sobretudo, 

no meio universitário e, não, necessariamente em fazer ciência como tal. 
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III.2 Quanto ao processo de escolha do Curso Ciência da Religião 

 

 Os ex-alunos do mestrado e do doutorado formados em Ciência da Religião pela 

PUCSP apresentaram respostas de 9 perguntas que constituem o presente item, relativo ao 

processo de escolha do curso de Ciência da Religião. As 9 perguntas dizem respeito ao que 

motivaram os cientistas religião a escolherem o curso Ciência da Religião; isto é, se a 

Ciência da Religião é o curso que eles idealizaram, como é que eles ficaram sabendo da 

existência do curso Ciência da Religião na PUCSP, quem são as pessoas e, ou, veículos de 

informação que mais os influenciaram para escolha do curso Ciência da Religião, qual era 

o grau de informação que eles tinham ao escolher o curso Ciência da Religião, grau de 

satisfação com o curso de Ciência da Religião, se eles já sofreram algum tipo de 

preconceito por ter cursado a Ciência da Religião (no trabalho, na rua, ou no ambiente 

familiar), se já pensaram ou já procuram mudar em algum momento da Ciência da Religião 

para outra área de conhecimento. Para isso, os sujeitos pesquisados buscaram na memória 

fatos que responderam as perguntas em questão. 

 Embora 32% dos sujeitos declararam ter escolhido a Ciência da Religião por 

motivos pessoal-particulares, a escolha da Ciência da Religião não parece ser não ter sido 

feita de maneira consciente por vários dos respondentes do questionário, sendo imposta 

pela influencia de uma religião, igreja, única condições ou oportunidade de trabalhado ou 

única possibilidade de ser selecionado no curso desse nível, influenciado de familiares e de 

ambiente familiar, pelas propagandas de TVs, rádio e mídias impressas e, sobretudo pelas 

influencias de professores do curso de Ciência da Religião e amigos de cursos de outra 

área de atuação profissional. Santos (2005) explica as razões que, provavelmente, o 

processo de ensino e aprendizagem é visto, aceito e praticado de forma integrada à 

sociedade-cultura, as suas crenças e valores dominantes de uma determinada época, os 

quais levam o indivíduo a ser influenciado na escolha de uma profissão por ontrem. 

Segundo Mizukami (2004), a escolha de um curso, de uma profissão deve ser feita de 

forma consciente, racionalidade e, não devido uma soberba intelectual ou puramente por 

rob ou por falta de opção. Muito menos imposta pelas tradições familiares, influências de 

professores ou colegas de profissão, uma vez que essas implicações podem comprometer o 

rendimento do aluno nos espaços acadêmicos e, ou, na atuação profissional extra 

acadêmica. 
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 Na verdade, a escolha de um curso, talvez, possa ser influenciada por colegas, 

professores ou familiares, embora não deva ser imposta como a única opção. Que seja uma 

escolha responsável para com a ciência escolhida, a fim de prevalecer os princípios éticos 

epistemológicos e objetivos da ciência calcada na maturidade intelectual acadêmica e 

aplicada na sociedade. Deve ser apoiada em alguém ou em instituição que tenham a 

consciência de que fazer Ciência da Religião não é fazer teologia, bem como servir de 

modelo para as presentes e futuras gerações de cientistas da religião, incentivando este 

profissional a beber nas fontes primeiras, isto é, em autores, conceitos, categorias e teorias 

próprias da Ciência da Religião. 

 Os resultados demonstram que 34% souberam da existência da Ciência da Religião 

através de professores da Ciência da Religião com quem tiveram contado 

sistematicamente, 26% através de amigos/cônjuge, 15% por professores que conheceram 

por acaso, mas que motivaram a escolher a disciplina. Com relação a está questão, os 

estudos de Goodson (1992) são esclarecedores aos informarem que, a influência de um 

professor preferido, atraente pedagogicamente, quer seja por um modelo de inspiração “ou 

por política da boa vizinhança”, contribuem de forma significativa na vida acadêmica e 

profissional dos seus alunos. Isso nos remete a interpretar que, a atuação profissional, 

habilidades e competências dos cientistas da religião no mercado de trabalho; isto é, a 

habilidade no tratamento para com o seu objeto de estudo/trabalho, a relação entre a 

dimensão religiosa com os aspectos sócio políticos e econômicos, é de responsabilidade, 

principalmente, da política pedagógica dos Programas de Pós-Graduação que os ex-alunos 

estavam vinculados. 

 Quando foi perguntado o grau de satisfação com o curso de Ciência da Religião, 

52% relatam estarem satisfeitos com o curso, 34% não estão – mas simpatizavam com a 

temática abordagem em suas pesquisa, 6% esperavam mais do curso e, outras 8% 

ressaltam que, quando entraram no curso não gostaram, mas no final (conclusão), ainda 

havia dúvida da importância aplicável da ciência da Religião. Outros ainda mencionam que 

não estão satisfeitos com curso, mas reconheciam relevância do curso para a suas formação 

pessoal. 

 Como se pode perceber, há uma porcentagem, significativa, de alunos insatisfeitos 

com a Ciência da Religião, por razões epistemológicas e práticas (por falta de opção para 

atuarem no mercado de trabalho), mas essas diferenças e insatisfações revelam a 

maturidade da ciência em estar aberta ao diálogo e à problematização interna, identificando 
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seus “atos falhos”, para então corrigi-los. Esses aspectos não devem ser visto de forma 

negativa, pelo contrário, eles denunciam a responsabilidade que a Ciência da Religião está 

tendo com seus pressupostos científicos, seu perfil e status acadêmico e, sobretudo a 

responsabilidade para com a sociedade em geral, aos apresentar suas questões internas e 

chamar para si, a responsabilidade de por a prova o seu potencial críticos, não se 

escondendo atrás de falsas antinomias, com diria Pierre Bourdieu. 

 Viver a experiência de ser cientista da religião é marcante para os sujeitos desta 

pesquisa. Infelizmente pré-conceitos e mal entendidos relativos o que é ciência da religião, 

para que serve essa ciência, qual é a suas funcionalidade no mercado extra acadêmico 

fazem parte do cotidiano, da realidade, dos cientistas da religião no ambiente familiar, no 

trabalho, na rua, na igreja e, sobretudo nos espaços universitários. Em vários casos, os pré-

conceitos aparecem de forma in-direta, em um tom de deboche, como por exemplo: terás 

sempre dificuldade de atuar no mercado de trabalho, é o desacreditar no cientista da 

religião para com suas habilidade e potencialidades acadêmicas. Ou, do tipo: fora dar aula, 

para que serve a Ciência da Religião serve? Esses são dados que chamam a atenção dos 

cientistas da religião sobre a identidade acadêmica e profissionalismo do cientista da 

religião. É deixar transparente que, essa nobre ciência, como a sociologia, antropologia, 

história, geografia, medicina, matemática e, etc., concorre ao mercado intelectual (como se 

faz presente nas universidades brasileiras e internacionais), em hospitais, indústrias, 

hotelarias, acessórias e em sistema de ensino e pesquisa em geral. 

 A auto-estima dos cientistas da religião pesquisados não é a das melhores. Em uma 

nota de zero até 10, 21% deram nota 1 (um) às oportunidades de trabalho para esses 

profissionais, 18% deram nota oito, 15% cinco, 14% dez, 0% sete, 6% com sete, 5% três, 

4% dois, 7% nove e, 3% com quatro. Esse quadro revela outro problema que a Ciência da 

Religião deve está atenta a todo instante. A questão proposta para rever este quadro é, 

justamente, estar revendo o método de ensino-aprendizagem dos cursos de Ciência da 

Religião, pois os sujeitos da pesquisa, em nenhum momento citaram a Ciência da Religião 

como uma referência competitiva, concorrendo “selvagemente” com outras áreas de 

conhecimento para com o mercado de trabalho aplicado. Bem como, não se pode negar 

que, o envolvimento político e administrativo com a Ciência da Religião contribui para o 

seu desenvolvimento na escolha de um posto de trabalho de uma forma mais consciente. 

Envolvimento este que incluir a busca de abertura de novos postos de trabalho no mercado 

de trabalho brasileiro, melhores salário, maiores e melhores financiamentos de pesquisas. 
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 O Jornal O Globo, edição de 15 de fevereiro de 201242, cita uma pesquisa realizada 

com 570 profissionais no país, contribui com a presente interpretação. Os dados 

demonstram que 94% deles desejam mudar de emprego. A pesquisa, também, ressalta a 

motivação dos profissionais: 57% têm intenção de mudar porque não enxergam 

possibilidade de crescimento na empresa em que trabalham atualmente, e 37% querem sair 

do atual cargo porque acreditam que o mercado está aquecido e reserva boas 

oportunidades, com remuneração mais atrativa. Dos 6% restantes, 5% dizem estar 

satisfeitos com a função na qual trabalham e 1% afirma não apreciar mudanças de 

emprego. O tema, mudar de profissão ou da área de atuação, também está presente na 

sobre a função profissional do cientista da religião, sendo que 54.5% dos ex-alunos 

formados em Ciência da Religião pela PUCSP já pensaram/procuraram mudar em algum 

momento da Ciência da Religião para outra área de conhecimento e, 45.5% declaram não 

tiveram e nem têm interesse em ‘sair’ dessa Ciência. Esses dados alertam que, algumas 

vezes a insatisfação para com a Ciência da Religião, pode, está ligada aos fatores pessoais 

completamente alheios a essa ciência, mas por outro lado denunciam o perfil dos 

profissionais atuantes da Ciência da Religião.  

 

III.3 Quanto à situação ocupacional do cientista da religião no mercado de trabalho 

 

 Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) 43, o número relativo aos mestres e doutores titulados no Brasil dobrou no início 

deste século. De 2001 a 2010, a quantidade de pesquisadores formados por ano no país de 

26 mil passou para, aproximadamente, 53 mil; sendo em 2010, 12 mil receberam o título 

de doutor e 41 mil de mestre. Conforme a CAPES, em 2009, 161 mil estudantes estavam 

matriculados em programas de mestrado e doutorado em universidades brasileiras e; este 

número equivale a 90% da soma dos mestres e doutores titulados no país de 2003 até 2009. 

Esses números são significativos para os estudos interpretativos sobre a situação 

ocupacional dos cientistas da religião no mercado de trabalho, sobretudo aquele 

relacionado ao Brasil. Diante deste contexto, sete pontos, a seguir, foram delineados, com 

objetivo de apresentar uma interpretação sobre a situação ocupacional do cientista da 

                                                 
42 Disponível em: http://oglobo.globo.com/emprego/94-dos-brasileiros-querem-mudar-de-emprego-diz-
pesquisa-3979832 (Acessado em 10 de março de 2012). 
43 www.capes.gov.br/ (Acesso em: 18 de março de 2012). 
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religião no mercado de trabalho e, na seqüência encontra-se um breve resumo das 

informações contidas no presente item.  

 Primeiro, os dados da presente pesquisa referente à função profissional dos 

cientistas da religião demonstram que, dos 75.5% titulados no mestrado formados pela 

PUCSP, 16% não atuam na área da Ciência da Religião e nem no campo educacional. 

Destes, 46% encontram-se trabalhando no setor privado, 27% no público e 27% atuam 

como profissionais liberais ou sem vínculo de emprego formal. Isso se dá, provavelmente, 

em razão das condições salariais na medida em que, 24% dizem respeito àqueles que 

exercem atividade na indústria, 17% na saúde, 17% no comércio – prestação de serviços –, 

17% no setor de segurança e, 8% declararam trabalhar em outros setores (não 

enumerados). 

Segundo, é pelo fato de que, 40% dos sujeitos pesquisados não trabalham na área 

da Ciência da Religião devido à falta de opção/oportunidade para atuar nessa área, outros 

30% dizem ao fato que, não atuam no ramo dessa ciência por escolha pessoal, 30% devido 

aos baixos salários oferecidos. Esses números favorecem a interpretação de que, muitas 

pessoas/estudantes procuram a Ciência da Religião por conta de uma curiosidade 

acadêmica, não objetivando atuar, necessariamente, como um cientista da área. Por outro 

lado, trata-se de profissionais que, apesar da maioria, receberem cerca de 4 até 5 salários 

mínimos, muitos (44% dos indicados) estão satisfeitos com a titulação de mestre e doutores 

em Ciência da Religião, porque 64% dos pesquisados compreenderem que, o curso em 

questão serve, também, como uma atuação intelectual aplicada à área acadêmica que não 

esteja vinculada apenas na área da Ciência da Religião – daí a oportunidade/opção de atuar 

em outras áreas, como gestores paroquiais, escritores, pesquisadores e, ou palestrantes 

sobre a temática religião, acessórias empresarias e telemarketing religioso. 

 Diante dessas informações pode-se perceber que, há um grupo de cientistas da 

religião que estão satisfeitos com a Ciência da Religião, mas outros nem tanto. Isso 

significa que, os representantes dos Programas de Pós-Graduação dessa ciência, também, 

precisam aperfeiçoar os cursos de Ciência da Religião valorizando a capacitação dos seus 

alunos para uma expectativa extra acadêmica, sem perder de foco o processo de 

profissionalização discente, o qual precisa concentrar-se na perspectiva epistemológica 

diferenciada, focada no ofício pleno dos saberes, sendo estes constituídos em uma situação 

com características próprias e com práticas específicas na profissão, oficio ligado ao 

conhecimento. 
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 Terceiro, a “falta” de opção para atuar como cientista da religião e os baixos 

salários ofertados para esses profissionais da área; por outro lado, o fato de não atuarem 

estar relacionada a uma escolha pessoal e, ou soberba intelectual são aspectos demonstram 

que a autonomia da Ciência da Religião na universidade e nos espaços extra universitários 

é uma questão de responsabilidade do próprio cientista da religião. Usarski ajuda-nos a 

esclarecer isso ao dizer que, “pode exigir que os cientistas da religião devam 

institucionalizar, como uma de suas rotinas acadêmicas, o costume de auto-reflexão crítica 

da própria abordagem para entender melhor as limitações de sua disciplina” (Usarski, 

2006: 107). 

 A esse respeito, como pode se perceber, existe uma porcentagem (16%) 

significativa de cientistas da religião que trabalham, mas não atuam na área da Ciência da 

Religião e nem no campo educacional. Outras porcentagens que merecem destaque estão 

relacionadas aos que não atuam na área da Ciência da Religião, mas trabalham no campo 

educacional (31%) e, aos cientistas da religião que atuam estritamente na área da Ciência 

da Religião, somam 25%. Esses aspectos revelam certa preocupação dos cientistas da 

religião em tornar esta ciência prática, aplicada cotidianamente. Também, esse mosaico de 

atuação profissional do cientista da religião, talvez, dá-se pelo caráter multidisciplinar 

dessa ciência, ao admitir pesquisadores de vários ramos do conhecimento acadêmico 

favorecem a existências de vários perfis de funções e atuações profissionais dos formados 

na Ciência da Religião. 

 Quarto, por seu caráter polimetodológico e poliepistemológico, a Ciência da 

Religião favorece que o profissional formado na área atue nos mais variados segmentos de 

trabalho, desde em instituições privadas às públicas, dos setores das industriais, comércios, 

turismos ao sistema de ensinos-educacionais ou, até a própria escolha de não trabalhar, 

ficar na torre de marfim. Por um lado, isso demonstra a riqueza de saberes científicos da 

Ciência da Religião, a habilidade e competência que a Ciência da Religião tem em dialogar 

com outras ciências, da agilidade que os cientistas da religião têm para atuarem nós mais 

diversos campo de trabalhos. Por outro, denuncia que não há um conceito de cientista da 

religião, mas há policonceitos para esse profissional no sentido de que, existe a figura de 

diferentes modelos da profissionalização do cientista da religião; ou seja, o sujeito forma-

se em Ciência da Religião, mas atua como empresário, empregado comercial e industrial, 

psicólogo da religião, antropólogo da religião, sociológico da religião, historiador da 

religião, turismólogo da religião ou, até mesmo, como filósofo da religião ou como 
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teólogo. Para tanto, talvez por causa disso, o profissional em Ciência da Religião do Brasil 

seja um dos profissionais mais preparados para o mercado de trabalho brasileiro. 

 Quinto, particularmente, dois dados merecem atenção quanto aos doutores em 

Ciência da Religião que atuam na área da Ciência da Religião. 74% desse público exercem 

atividades no campo da educação e 26% na área da saúde – sobretudo no ramo da 

psicologia. Isso significa que, a educação é o principal alvo de trabalho para os cientistas 

da religião. São professores e professores-pesquisadores que trabalham em cursos de 

graduação, em pós-graduações e na educação básica. Provavelmente, muitos desses 

doutores estão trabalhando na educação básica, não pelo fato, necessariamente, de 

gostarem de trabalhar com esse público, mas porque é a única ou mais uma razão para 

agregar mais uma renda ao seu salário mensal, com objetivo para incrementar a 

manutenção de gastos com a familiar e para aplicar em sua formação continuada. Os que 

trabalham nos cursos de graduação, 95% dos desses não trabalham em curso de graduação 

em Ciência da Religião, mas na História, Geografia, Sociologia e, sobretudo em Cursos de 

Filosofia e de Teologia.  

 Sexto, quando perguntados sobre a satisfação com seus salários, quase todos 

responderam que precisam mais de uma renda para cumprir com suas responsabilidades 

financeiras relativo aos seus estudos/pesquisa; haja vista que, os dados do questionário 

demonstram uma jornada de trabalho semanal superior a 30 e 40 horas (27%) dos cientistas 

da religião, seguido de 22.5% entre 20 e 30 horas, 16% entre 10 e 20 horas, 13% entre 5 e 

10 horas, 3% trabalham mais de 40 semanal. Na tentativa de socorrer financeiramente os 

cientistas, a CAPES (65%dos entrevistados), CNPq (11%) e FAPESP (4%) teve 

financiando, pelo menos, parte das pesquisas desses cientistas da religião. Isso significa 

que, os cientistas da religião não estão, totalmente, satisfeitos com a sua área de atuação 

profissional, mas ainda estão na área da Ciência da Religião por uma comodidade, por 

necessitar de um título de doutor para acessão no cargo de trabalho e aumento salarial 

devido e, a Ciência da Religião é um curso, “mais”, fácil de ser selecionado no processo 

seletivo. 

Sétimo, em resumo: a) os cientistas da religião atuam nos mais variados ramos do 

ensino brasileiro, desde a educação básica (ensino fundamental e médio) ao ensino 

superior (graduação e na pós-graduação) como professores e professores-pesquisadores; b) 

nenhum sujeito da pesquisa responderam estarem, totalmente, satisfeito com seu 

rendimento como cientista da religião, havendo necessidade de buscarem uma segunda ou 
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terceira renda; c) a maioria dos cientistas da religião trabalham nós setores de comércio, 

industrias e como trabalhadores autônomos; d) a maioria trabalham na iniciativa privada; 

e) a maioria dos doutores em Ciência da Religião trabalham no setor educacional, enquanto 

que a maioria dos mestres atuam nos setores da industria, empresário ou comerciante 

empregados; f) a sensação que se tem é que, muitos procuram a ciência da religião porque 

não conseguiram passar no mestrado ou no doutorado em sua área da graduação e, 

procuraram a Ciência da Religião no segundo momento; g) o caráter polimetodológico e 

poliepistemológico é um dificultador na definição de um perfil, conceito, de cientista da 

religião; h) sobre aqueles que dizem atuarem estritamente na Ciência da Religião, a 

educação e a religião (igreja) são os principais alvos de atuação profissional. 

 

III.4 Algo a considerar 

 

 De maneira alguma se pode deixar de considerar que a sociedade atual vive um 

momento de intenso e rápido fluxo de informações pautadas no âmbito dos novos 

conceitos, métodos científicos que ocorrem em função da exigência da sociedade e com 

base nos princípios da globalização. As transformações que ocorreram nós últimos dez 

anos, em nível global, estão intimamente ligadas a dois conceitos: capacitação continuada e 

mercado de trabalho, aplicados, sobretudo em escala nacional. O primeiro diz respeito aos 

investimentos financeiros, intelectual e temporal aos cursos de especialização, 

principalmente em nível stricto sensu; o segundo está relacionado às oportunidades de 

trabalhado para aqueles de investiram em suas capacitação profissional. Este último deve-

se levar, sempre, em conta a dimensão político-pedagógica, potencialidade e habilidade de 

quem desejam entrar na competição de uma vaga de trabalho, seja em qual setor ou função 

for. 

 A partir das grandes transformações do mercado de trabalho brasileiro, surgem 

também novas oportunidades de atuação proficional e, as empresas e instituições 

empenham-se em identificar qual é o melhor profissional para ser admitido, para elas os 

fazerem proveito. As empresas, quer sejam pública ou privadas, indicam que estão  

preocupadas com a competividade e, por isso estão sempre atentas às formas de se 

beneficiarem de novas tendências e aplicá-las às suas organizações e rendimentos. 

Com o aumento da oferta de cursos de graduações e de pós-graduações, pode-se 

deduzir que funções como as de execução e processamento do conhecimento sobre 
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religião, por exemplo, tendem a ser mais complexo. Tudo isso siginifica que a Ciência da 

Religião deve estar atenta a algumas tendências do mercado do tratabalho atribuídos aos 

cientistas da religião brasileiros; isto é, apresentar um nível de especialização elevado e 

voltado especificamente para os setores educacionais, comerciais e indústriais os quais 

tendem a ser cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho do mundo globalizado, 

tendo sempre as expressões religiosas como fatos elementares da formação identitária de 

uma cultura. 

 A partir do delineamento quantitativo, apresentado no segundo capítulo da presente 

pesquisa, percebe-se que o caminho do cientista da religião é promissor para uma inserção 

bem-sucedida no mercado de trabalho, ao apresentar-se em alto nível de especialização 

profissional adiquirido ao longo do curso. De fato, o mercado de trabalho está mais 

seletivo e, assim, o profissional da Ciência da Religião apto a atender às exigências e às 

transformações, pelas quais passam as empresas, detém melhores chances de sucesso. 

Porém, poucos os cientistas da religião pesquisados estão atentos à trajetória a ser 

percorrida para alcançar um alto nível especialização, visto que, são muitos os que 

trabalhavam mais de 30 horas semanal e contribuiam com os gastos nas unidades 

familiares de forma que compromete o rendimento intelectual do profissional. Além disso, 

têm dificuldades em ter acesso às informações privilegiadas acerca das tendências do 

mercado de trabalho futuro, quando não se têm um entendimento sólido sobre as 

necessidades atuais deste mercado. 

 O “conceito de orientação da carreira” é o que move o profissionalismo no mercado 

de trabalho em países da Europa, como Alemanha, da América do Norte, como os Estados 

Unidos; no Brasil, entretanto, isso precisa avançar. Refletir, planejar e traçar uma carreira 

futura torna-se condição vital para o sucesso profissional no mundo globalizado. Esses 

aspectos são valorizados à medida em que surgem produções acadêmicas que 

desmistificam as pontencialidade e habilidades profissional dos cientistas da religião. 

Talvez, esse seja um dos desafios para a Ciência da Religião a ser melhor e mais 

considerado: o de problematizar o papel e a função profissional do cientista no mercado de 

trabalho na sociedade atual. Planejar uma carreira, pois, não é só escolher uma profissão, 

um curso de graduação ou de pós-graduação a seguir, mas também dedicar a ela é excessial 

e, o cientista da religião deve, sempre, munindo de todas as ferramentas necessárias que 

trarão a especialização e o diferencial competitivo desejados. 
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O desafio “do abrir” mercado para o cientista da religião está relacionado à 

mudança inevitável do sistema de ensino e pesquisa. Diante das mudanças da sociedade e 

das novas configurações de conceitos, categorias e teorias sobre religião, bem como o 

intenso e rápido fluxo de informações promovidas pela globalização, é necessário que os 

cientistas da religião tenham concepções de que, a aprendizagem e o mercado de trabalho 

devem ser encarados de forma concreta, aplicada. Neste contexto, a Ciência da Religião 

está em foco e, muitos precisam se dar conta de que ela é uma solução, de que ela deve ser 

empregada de forma a mudar e a qualificar os profissionais que estudam religião ou que 

dependem dos comércios das expressões culturais religiosas para sua sobrevivência no 

mercado de trabalho tão competitivo. 

A partir dessa perspectiva, a Ciência da Religião não pode ser coisificada Os 

cientistas da religião devem buscar traçar desafios do seu trabalho docente e empresarial, 

pontuando uma gama de direções que podem atuar profissionalmente, devido à diversidade 

de obstáculos encontrados na legitimidade da disciplina no mercado acadêmico e extra 

acadêmico; ao entender que, o estudo científico da religião é fundamental na construção da 

cidadania. Com isso, os cientistas da religião têm um desafio delineado e uma direção que 

podemos seguir. Sem abrir mão da produção do pensamento crítico e da essência do 

processo pedagógico, o discurso acadêmico pode ser muito bonito, mas deve ser mais bem 

aproveitado na práxis, no cotidiano da vida do cientista da religião. Assim, portanto, o 

cientista da religião não deve se fazer pelos discursos comunistas de Marx e Engels e, 

muito menos pelos discursos fenomenológicos sobre religião, mas da necessidade de 

transformação da realidade.  

Com base nos dados da presente pesquisa, as transformações sociais, políticas e 

econômicas amplamente observadas pelo docente pós-moderno, tem a participação da 

atuação dos cientistas da religião, em uma forma acadêmica de abordagem no sistema 

educacional e religioso. Neste contexto, a história da atuação da Ciência da Religião, no 

mercado de trabalho brasileiro se configura porque os laboratórios pedagógicos sobre a 

religião não acompanham o volume de informações disponibilizadas, os estudos 

científicos; com isso, não empreende a função social da Ciência da Religião como uma 

prática docente satisfatória. Isso não significa dizer que nossos cientistas da religião 

estejam alheios às novas demandas, ou mesmo desconhece a necessidade e a importância 

de aplicar melhor os recursos científicos, contudo, fica clara a dificuldade de viabilizar as 

mudanças ou reafirmar novos contextos e a quebra de velhos paradigmas. Haja vista que o 
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nosso sentimento é de não podemos encarar a Ciência da Religião, cientistas da religião, 

não apenas como agente do conhecimento, mas como aqueles capazes de delinear 

proposta, de pensar, promover e aplicar as mudanças necessárias para que o conhecimento 

científico sobre religiões chegue à sociedade em geral. Contudo, é mais que necessário 

uma simbiose44 pedagógica entre prática e teoria da Ciência da Religião. Entende-se que 

existe uma prática fragmentada, como recurso na formação do cientista da religião, a 

transição de um modelo defasado a cada momento, em razão da velocidade em que novas 

religiões se movimentam e dão origem a outras religiões.  

Não se pode desvincular a formação dos cientistas da religião dos novos nichos das 

teorias das religiões, em detrimento de uma prática pedagógica aplicada no universo extra-  

acadêmico para a construção do conhecimento. Diante dessa interpretação, acredita-se que 

é urgente a necessidade de conciliar as epistemologias da Ciência da Religião e o mercado 

de trabalho onde os cientistas da religião devem ou deveriam estar atuando, em uma 

intercessão entre ciência e mercado de trabalho. 

Os dados quantitativos da presente pesquisa permitem, ainda, interpretar que os 

cientistas da religião não devem limitar-se ao desafio docente, apenas no âmbito 

educacional e deixar de apontar que o mercado de trabalho também está imbuído no 

comércio, na indústria, tanto no que diz respeitos às esferas públicas quanto privadas, 

como nas mídias, no turismo religioso, na elaboração de livros e manuais didáticos, na 

orientação psico-neuro-pedagógica em hospitais, na orientação política e econômica 

religiosa em um mundo diversificado culturalmente, onde os conflitos religiosos se 

instalam. Não se pode negar que esses aspectos fazem parte do universo de atuação 

profissional dos cientistas da religião, às vezes somos levados a pensar que estamos 

engendrados apenas no compromisso do ensino e jamais no exercício de concretiza, torna 

aplicada, a pesquisar. 

Diante dessa perspectiva, os cientistas da religião têm a obrigação de contribuir 

para a formação do caráter humano da sociedade, de forma integral e, ao estudar os fatos 

sócios culturais religiosos, promover um dialogo entre a ciência da religião e outras áreas 

de conhecimento acadêmico aplicados na sociedade. Mas, para isso, também, é necessário, 

ainda mais, que os órgãos como a CAPES e o CNPq sejam mais responsáveis para maiores 
                                                 
44 Simbiose é uma relação vantajosa de pelo menos um dos organismos vivos de espécies diferentes. Na 
relação simbiótica, os organismos agem activamente não podendo ser separados um do outro (o que causaria 
a morte de ambos) e é este elemento que distingue "simbiose" de "comensalismo" ou mutualismo em 
conjunto para proveito mútuo, o que pode acarretar especializações funcionais de cada espécie envolvida 
(Disponivel em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Simbiose. Acesso em 17 de março de 2012). 
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e melhores bolsas de financiamentos de pesquisas relativas à Ciência da Religião, bem 

como levar em consideração a autonomia da Ciência da Religião frente aos documentos do 

CNPq 45 que, coloca a Ciência da Religião como uma subárea de conhecimento. Para isso, 

faz-se necessário uma infraestrutura aliada a um projeto político pedagógico coerente e 

participativo, não só por parte dos Programas de Pós-Graduação, mas também pelo 

Ministério de Educação e Ministério de Ciência e Tecnologia. Os docentes devem 

preocupar-se com uma produção intelectual que vise à continuação de suas pesquisas, 

serem mais bem remunerados (por parte dos órgãos de financiamento e pelas empresas 

onde atuam os cientistas da religião) para dedicarem tempo integral às suas pesquisas, 

trabalhando no aspecto intelectual sintonizado ao universo prático, dentro de uma 

interdisciplinaridade e aplicada ao mercado trabalho. 

Como dizia anteriormente, são gigantescos os desafios do trabalho dos cientistas da 

religião, mas também deixa mostras de vigor descomunal, no sentido de dar respostas e 

soluções, pensando nos problemas que os cientistas da religião encontram no mercado de 

trabalho, não alheios, mas conscientes e disponíveis, na busca de resultados que venham 

apontar, para eles, um futuro favorável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
45 www.cnpq.br (aceso em: 12 de março de 2012). 
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Conclusões 

 

Abstraindo-se das considerações mais específicas, apresentadas anteriormente nos 

três capítulos, apresentam-se, a seguir, quatro parágrafos que delineiam as conclusões da 

presente pesquisa.  

Primeiro, a Ciência da Religião não está na Torre de Marfim, sob o ponto de vista 

de que essa expressão designa um mundo ou atmosfera onde os intelectuais acabam se 

envolvendo em questionamentos, desvinculados das preocupações práticas do dia-a-dia. O 

primeiro capítulo, ao abordar a relação entre a Ciência da Religião no Brasil e a demanda 

da aplicação do conhecimento disciplinar, demonstra, com detalhes, que essa ciência não 

nasceu no ou do “vácuo”, mas a partir de uma realidade sociocultural e religiosa, imbricada 

aos aspectos econômicos e intelectuais. O segundo e o terceiro capítulos apresentam 

resultados concretos e uma análise sobre a significância dessa área, ao construir um ponto 

de intercessão entre os três capítulos da dissertação. 

Segundo, confirmam-se as hipóteses delineadas na presente pesquisa: a) a maioria 

dos ex-alunos, titulados mestres e doutores em Ciência da Religião pelo Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Religião da PUC-SP, não atuam no campo ou área profissional 

da Ciência da Religião, mas, sim, em outras áreas de conhecimento (como Geografia, 

História, Sociologia, Psicologia e, sobretudo, na Filosofia e Teologia), no comércio, na 

indústria e, ainda, há que outros não exercem qualquer atividade profissional; b) a Ciência 

da Religião não forma os seus alunos, necessariamente, para o mercado de trabalho, forma-

os para pesquisar, ou seja, são pesquisadores cuja teoria não se aplica, profissionalmente, 

ao mercado de trabalho extra-acadêmico, específico dessa Ciência. Ao apoiar na Teoria do 

Capital Humano (Shultz, 1973), essas hipóteses tornaram-se mais claras, na medida em 

que se confirma que a demanda de um mercado consumidor, seja em escala global ou 

local, implica diretamente na criação de uma disciplina acadêmica. No caso da Ciência da 

Religião, foi o crescimento das diversidades culturais religiosas crescentes, no Brasil, 

associadas à dimensão política e econômica, durante a ditadura militar brasileira, que deu 

origem a essa nobre ciência. A Ciência da Religião, vista por essa ótica, consolida seu 

estatuto epistemológico e autonomia acadêmico-intelectual, os quais são reflexos da sua 

participação e responsabilidade funcional no mercado onde atuam. Diante disso, faz-se 

necessária a consolidação definitiva de cursos de graduação, em Ciência da Religião, nas 
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universidades brasileira, objetivando tornar mais aplicadas as pesquisas desenvolvidas nos 

cursos de pós-graduação stricto sensus da área. 

Terceiro, mesmo com falta de definição de um perfil profissional dos cientistas da 

religião, a Ciência da Religião contribui para um debate metateórico sobre a 

funcionalidade da ciência para o mercado de trabalho, a partir do ponto de vista de que a 

Ciência da Religião se enquadra no conceito sobre autopoeisis. Para Usarski (2006: 09), “a 

Ciência da Religião compartilha com outras disciplinas universitárias características, que a 

qualificam como um sistema social”. A leitura de Bourdieu (2004) evidencia que a 

pluralidade de disciplinas constitui e fortalece internamente uma ciência, ao transitar de 

uma metodologia à outra, de uma à outra teoria, as quais compõem a formação da 

identidade profissional no mercado de trabalho. Nessa perspectiva, Lenoir (2004) fortalece 

essas conclusões, ao dizer que a institucionalização da ciência na academia e o seu 

reconhecimento no mercado de trabalho estão intimamente relacionados às trocas de 

experiências entre as produções culturais das disciplinas científicas. Valendo-se desses 

recursos, a Ciência da Religião recomenda aos cientistas da religião estar sintonizados aos 

objetivos da Ciência da Religião enquanto uma disciplina acadêmica e do seu papel no 

mercado de trabalho extrauniversitário. 

Quarto, a presente pesquisa sensibiliza para o preço “político pedagógico”, a ser 

pago por uma Ciência da Religião a qual se obstina a pensar que uma ciência só tem 

sentido quando for aplicada ao mercado de trabalho extra-acadêmico, ao descer de uma 

torre de marfim. Portanto, cabe ao leitor compreender que a Ciência da Religião, como 

qualquer outra disciplina, é influenciada por outras áreas de conhecimento e, sobretudo, 

pelo mercado de trabalho “concreto”, mas, concomitantemente, constrói sua história e 

deixa marcas na sociedade. 
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Anexos 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 
 

QUESTIONÁRIO 
 
Este questionário faz parte da coleta de dados prevista pela dissertação de mestrado, 
CIÊNCIA DA RELIGIÃO – Atuação no mercado de trabalho brasileiro. Mestrando da 
PUC-SP, sob orientação do prof.Dr. Frank USARSKI. O objetivo da pesquisa é reconhecer 
o que a nossa disciplina oferece de mercado de trabalho para os cientistas da religião e/ou 
interessados nesta Ciência. A sua contribuição é fundamental. Ressaltamos que, sua 
identidade não será divulgada. Contamos com sua participação e agradecemos 
imensamente pela atenção! 
 
 
 
1. Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 
2. Idade: _________(anos) 
3. Estado civil: (   ) solteiro (   ) casado (   ) viúvo (   ) separado ou divorciado 
4. Qual sua situação na unidade familiar em que você vive ou reside? 
 (   ) Chefe, é o principal responsável pelo seu sustento ou de outras pessoas; 
 (   ) Contribui parcialmente com o sustento da família ou de outras pessoas; 
 (   ) Dependente, recebe ajuda financeira da famílias ou de outras pessoas; 
 
   
 
I. Graduação:  

1. Qual é sua formação superior? (Curso): __________________ 
2. Concluído em que Instituição: ________________ 
3. (    ) Pública (    ) Privada 
4 (  ) Universidade (  ) Faculdade integrada (  ) Centro Universitário (  ) 

Estabelecimento isolado 
5. Quando iniciou: __________ Término em: __________ 
6. Qual é a grande área da sua graduação: _________________ 
7. Quantidade de curso superior que você possui: _______________ Qual (s)? ______ 
8. Caso você possua mais de um título de mestrado, responda ao ANEXO II.  
 

II. Mestrado: 
1. Em quantos anos você concluiu o mestrado? ________ 
2. Você fez mestrado em: __________________  
3. Qual é o título de sua dissertação de mestrado?__________________ 

 4. Nome da Instituição: ________________ 
(   ) Pública (  ) Privada (  ) Universidade (  ) Faculdade integrada (  ) Centro 
Universitário (   ) Estabelecimento isolado (   ) Outra (s): ___________ 

5. Qual a grande área do mestrado que você fez: ____________ 
6. Ano que iniciou o mestrado: _______ 
7. Ano do término do mestrado: _______ 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
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8. Idade em que você ingressou no mestrado: _______ (anos) 
9. Se fizer uma estimativa aproximada, do total, quanto você gastou para concluir o seu 

Mestrado: 
 (   ) 10.000,00 (   ) 15. 000,00 (   ) 20.000,00 (   ) 25.000,00 (   ) 30.000,00  

(   ) 35.000,00 (   ) 40.000,00 (   ) Mais de 40.000,00: Quanto? ________ 
10. Se você possui mais de um título de mestrado, responda ao ANEXO II.  
 
11. Qual era sua renda quando cursava o mestrado? 

(   ) Não trabalhava 
(   ) 2 até 3 salários mínimos 
 (   ) 4 até 5 salários mínimos 
 (   ) 5 até 10 salários mínimos 
 (   ) 10 até 15 salários mínimos 
 (   ) 15 até 20 salários mínimos 
 (   )  Mais de 20 salários mínimos 
(   ) Outra: __________ 

12. Em que setor de atividade você trabalhava quando cursava o mestrado? 
(   ) Não trabalhava 

  (   ) Agricultura 
 (   ) Indústria  
 (   ) Comércio 

(   ) Educação 
(   ) Outra (s): __________ 
 

13. Qual o regime de sua ocupação principal enquanto cursava o mestrado? 
(    ) Não trabalhava 

  (    ) Empregado do setor público 
 (    ) Privado 
 (    ) Empresário 
 (    ) Microempresário 
 (    ) Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego 

(    ) Outra (s): _________ 
 

14. Qual era sua carga horária semanal de trabalho quando cursava o mestrado? 
(   ) Não trabalhava 
(   ) 5 até 10 horas 

 (   ) 10 até 20 horas 
 (   ) 20 até 30 horas 
 (   ) 30 até 40 horas 
 (   ) Mais de 40 horas 

 
15. Você aproveitou, no Mestrado, os editais em manutenção, fomentação, de sua 
pesquisa pela: 

 (   ) CAPES 
 (   ) CNPq 
 (   ) FAPEMIG 
 (   ) Outra (s): __________ 
 (   ) Não teve bolsa 
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III. Doutorado:  
1. Em quantos anos você conclui o doutorado? ________ 
2. Seu doutorado foi feito em: __________________  
3. Qual é o título da sua tese de doutorado?__________________ 

 4. Nome da Instituição: ________________ 
(   ) Pública (  ) Privada (  ) Universidade (  ) Faculdade integrada (  ) Centro 
Universitário (   ) Estabelecimento isolado (   ) Outra (s): ___________ 

5. Qual a grande área do doutorado que você fez: __________________ 
6. Ano em que iniciou o doutorado: _______ 
7. Ano da conclusão do doutorado: _______ 
8. Idade em que você ingressou no doutorado: _______ (anos) 
9. Se fizer uma estimativa aproximada, do total, quanto você gastou para concluir o seu 

Doutorado: 
 (   ) 10.000,00 (   ) 15. 000,00 (   ) 20.000,00 (   ) 25.000,00 (   ) 30.000,00  

(   ) 35.000,00 (   ) 40.000,00 (   ) Mais de 40.000,00: Quanto? ________ 
 
10. Caso você possua mais de um título de doutorado, responda ao ANEXO II.  

 
11. Qual era sua renda quando você cursava o doutorado? 

(   ) Não trabalhava 
(   ) 2 até 3 salários mínimos 
 (   ) 4 até 5 salários mínimos 
 (   ) 5 até 10 salários mínimos 
 (   ) 10 até 15 salários mínimos 
 (   ) 15 até 20 salários mínimos 
 (   )  Mais de 20 salários mínimos 
(   ) Outra (s): __________ 
 

12. Em que setor de atividade você trabalhava quando cursava o doutorado? 
(   ) Não trabalhava 

  (   ) Agricultura 
 (   ) Indústria  
 (   ) Comércio 

(   ) Educação 
(   ) Outra (s): __________ 
 

13. Qual o regime de sua ocupação principal enquanto cursava o doutorado? 
(   ) Não trabalhava 

  (   ) Empregado do setor público 
 (   ) Privado 
 (   ) Empresário 
 (   ) Microempresário 
 (   ) Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego 

(   ) Outra: _________ 
 

14. Qual era sua carga horária semanal de trabalho quando cursava o doutorado? 
(   ) Não trabalhava 
(   ) 5 até 10 horas 

 (   ) 10 até 20 horas 
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 (   ) 20 até 30 horas 
 (   ) 30 até 40 horas 
 (   ) Mais de 40 horas 

 
15. Você aproveitou, no Doutorado, os editais em manutenção, fomentação, de sua 

pesquisa pela: 
 (   ) CAPES 
 (   ) CNPq 
 (   ) FAPEMIG 
 (   ) Outra (s): __________ 
 (   ) Não teve bolsa 

 
 
 
 

1. O que motivou você a escolher o curso Ciência da Religião:  
(   ) Salário 
(   ) Única oportunidade 
(   ) Simpatia pela Ciência da Religião 
(   ) A família foi quem escolheu 
(   ) Segue uma tradição familiar 
(   ) Religioso 
( ) Exigência de uma especialização em Ciência da Religião de acordo com  a    

necessidade profissional da época 
(   ) Outra (s): __________ 

 
2. A Ciência da Religião é o curso que você idealizou e escolheu? 

(    ) Sim, estou satisfeito com o curso; 
(    ) Sim, mas não estou satisfeito com o curso; 
(  ) Não, mas este curso está relacionado à minha atuação profissional, desde a 

graduação ou antes; 
(    ) Não, mas eu já havia escolhido um outro curso e desistido; 
(   ) Outra (s): __________ 
 

3. Como você ficou sabendo da existência do curso Ciência da Religião? 
 (    ) Pais 

(    ) Irmão ou cônjuge 
(    ) Avós, tios ou primos 
(    ) Amigos ou colegas de estudo 
(    ) Professores ou profissionais de ensino que você conheceu  
(    ) Superiores ou parceiros de trabalho 
(    ) Profissionais da área ou do curso com quem você teve ou tem contato 
(    ) Internet 
(    ) TV 
(    ) Folders  
(    ) Eventualidade 
(    ) Outra (s): _________ 

4. Atribua uma nota de 0 (zero) a 10, na influência da sua escolha do curso Ciência da 
Religião pelo (s) seu (s): 

PROCESSO DE ESCOLHA DO CURSO CIÊNCIA DA RELIGIÃO 
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(    ) Pais 
(    ) Irmão ou cônjuge 
(    ) Avós, tios ou primos 
(    ) Amigos ou colegas de estudo 
(    ) Professores ou profissionais de ensino que você conheceu 
(    ) Superiores ou parceiros de trabalho 
(    ) Profissionais da área ou do curso com quem você teve ou tem contato 
(   ) Escolha pessoal 
(    ) Outra (s): __________ 

 
5. Qual era o grau de informação que você tinha, ao escolher o curso Ciência da Religião? 
 (    ) Totalmente desinformando 

(    ) Informação superficial 
 (    ) Um vasto conhecimento 
 (    ) Escolhi o curso por acaso 
 (    ) Outra (s): _________ 
 
6. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ter cursado a Ciência da Religião? 
 (    ) Não 

(    ) Sim 
(    ) Conhece alguém que já sofreu? 
(    ) Qual tipo? ______________ 

 
7. Em caso afirmativo, na questão anterior, em qual ambiente ocorreu a “abordagem” 
preconceituosa? 

(   ) No trabalho 
(   ) Na rua 
(   ) No ambiente familiar 
(   ) Outro: Qual? _____________ 

 
8. Qual o grau de satisfação, relacionado ao mercado de trabalho, que você tem com a 
Ciência da Religião? 

(   ) 1, (   ) 2,     (   ) 3, (   ) 4, (   ) 5, (   ) 6, (   ) 7, (   ) 8, (   ) 9, (   ) 10 
 
9. Você já pensou e/ou procurou mudar em algum momento da Ciência da Religião para 

outra área de conhecimento? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Por quê? __________ 
Quando? (   ) Durante o curso mestrado 

    (   ) Durante o curso doutorado  
    (   )  Após a conclusão do curso mestrado 
    (   )  Após a conclusão do curso mestrado 
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1. Você está trabalhando? 

(   ) Não 
  (   ) No setor público 
 (   ) No setor privado 
 (   ) Empresário 
 (   ) Microempresário 
 (   ) Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego 

(   ) Outra (s): __________ 
* Caso negativo, qual seria o motivo? ____________________ 
* Por quê? ____________________ 
 

2. Em que setor de atividade você trabalha? 
  (   ) Agricultura 
 (   ) Indústria  
 (   ) Comércio 

(   ) Educação 
(   ) Não trabalhava 
(   ) Outra (s): __________ 
*Por quê? _____________________ 

 
3. Se você trabalha no setor de ensino, qual? 

(   ) Fundamental 
(   )  Médio  
(   )  Superior 
(   )  Pós Latu Sensu 
(   )  Pós Strictu Sensu 

 
4. Você trabalha na docência em: 

(   ) Sociologia (   ) Filosofia  (   ) Teologia (   ) História (   ) (   ) Ciência da 
Religião (   ) Outra (s): _____________________ 

 
 
5. Você trabalha na área da Ciência da Religião? (   ) Sim (   ) Não. Caso positivo, atua em: 

(   )  Docência 
(   )  Auditoria 
(   )  Pesquisa 
(   )  Outra (s). Qual (s)? _____________ 

 
6. Por que você trabalha no campo da Ciência da Religião? 
 (   )  Escolha pessoal/profissional 
 (   )  Influência familiar 
 (   )  Motivo religioso 
 (   )  É a opção disponível para mim. 
 (   )  Outra (s): ______________ 
 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
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7. Por que você não está trabalhando na área da Ciência da Religião? 
 (   )  Escolha pessoal/profissional 
 (   )  Influência familiar 
 (   )  Motivo religioso 
 (   )  Falta de opção 
 (   )  Outra (s): ______________ 
 
8. Você está trabalhando em alguma área vinculada à Ciência da Religião?  

(   ) Sim  
(   ) Não 
* Em caso positivo, qual seria: __________________ 

 
9. Qual sua renda bruta? 

(   ) 2 até 3 salários mínimos 
 (   ) 4 até 5 salários mínimos 
 (   ) 5 até 10 salários mínimos 
 (   ) 10 até 15 salários mínimos 
 (   ) 15 até 20 salários mínimos 
 (   )  Mais de 20 salários mínimos 
 (   ) Outra (s): ________ 
10. Qual é sua carga horária semanal de trabalho? 

(   ) 5 até 10 horas 
 (   ) 10 até 20 horas 
 (   ) 20 até 30 horas 
 (   ) 30 até 40 horas 
 (   ) Mais de 40 horas 
 (   ) Outra (s): __________ 

(   ) Não trabalhava 
 
11.Sua formação, no Campo da Ciência da Religião, serve como algo base para: 

(   ) Atuação intelectual aplicada à área acadêmica que não esteja na área da Ciência 
da Religião ou vinculada a ela. 

  (   ) Atuação prática no mercado de trabalho vinculado à Ciência da Religião 
  (   )  Atuação profissional stricto à Ciência da Religião 
 (   ) Outra (s): _________ 
 
12.Você possui publicações acadêmicas? ______ 

Quantas? ______  
A maioria é: (  ) artigos, (  ) capítulos de livros, (  ) livros, (  )  outras. Quais: 
____________________ 
*Caso positivo, por favor, anexe o seu Currículo Lattes. 
Qual é a  área de concentração da maioria das suas publicações está na: 
(   ) Sociologia, (   )  Antropologia, (   ) Teologia, (   )  Filosofia, (   )  Ciências da 
Religião, (   )  Outra (s): Qual? _________ 

 
13. A Ciência da Religião ajudou você na: 

(     ) Ascendência no cargo profissional, mas não aumentou o salário 
(     ) Permanece na mesma condição no cargo profissional, mas aumentou o salário 
(     ) Permanece na mesma condição salarial e na função/cargo 
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(     ) Mudou da condição profissional/cargo e aumentou o salário 
(     ) Outra (s):______________ 

 
 
14. Qual é o grau de satisfação do seu salário como Cientista da Religião? 

 (   ) 1, (   ) 2,     (   ) 3, (   ) 4, (   ) 5, (   ) 6, (   ) 7, (   ) 8, (   ) 9, (   ) 10 
(    ) Por quê? ______________________________________________ 

 
15. A média de sua atual renda salarial é: 

(   ) 1 até 2 salários mínimos 
(   ) 2 até 3 salários mínimos 

 (   ) 4 até 5 salários mínimos 
 (   ) 5 até 10 salários mínimos 
 (   ) 10 até 15 salários mínimos 
 (   ) 15 até 20 salários mínimos 
 (   )  Mais de 20 salários mínimos 
 
16. Por que você trabalha na área da Ciência da Religião, com o salário que você recebe é 

preciso recorrer à outra fonte de renda para completar a atual? __________ Em caso 
afirmativo, qual seria a média da segunda renda? 

(   ) 1 a 2 salários 
(   ) 3 a 4 salários 
(   ) 5 a 6 salários. 
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