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Apresentação 
 

Fábio L. Stern 

Matheus Oliva da Costa 
 
 
Um marco na ciência da religião brasileira, essa obra 

apresenta-se como um livro de ponta no cenário nacional e também 
em âmbito internacional. Esse volume propõe atender a uma 
demanda necessária aos formados em ciência da religião: com o quê 

trabalhar uma vez que concluem o curso? Aqui foram reunidas 
algumas das propostas apresentadas nas duas primeiras edições do 
Seminário de Ciência da Religião Aplicada (SEMCREA), realizadas na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em março de 2017 e 
março de 2018. Mas mais do que uma simples coletânea dos textos 
dos anais, esse livro apresenta discussões ampliadas, já considerando 
o debate que se seguiu durante as mesas. 

A distinção entre ciência base e ciência aplicada remonta a 

origem das universidades medievais, e muito poderia ser dito sobre 
isso. Aos propósitos dessa introdução, citamos Roll-Hansen, cujo 
texto Why the distinction between basic (theoretical) and applied 
(practical) research is important in the politics of science1 apresenta 

importantes contribuições ao tema aqui proposto. Como pode ser 
notado já no título, os adjetivos “aplicada” e “prática” são sinônimos2 

                                                
1 “Por que a distinção entre pesquisa básica (teórica) e aplicada (prática) é importante na política da 
ciência”, em português. 

2 Há alguns autores que discordam que “ciência prática” e “ciência aplicada” sejam sinônimos. Um 
exemplo pode ser encontrado nesse livro. Em seu capítulo, Frank Usarski defende apenas a utilização 

do termo “ciência aplicada”. Embora não seja mencionado no texto de Usarski, o termo ciência 

prática da religião também foi utilizado pela teologia europeia visando o missionarismo e 
proselitismo religioso, motivo pelo qual alguns autores internacionais desgostam do termo. 
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para se qualificar o tipo de ciência que busca produzir soluções e 
ações, uma visão interessante para se entender o debate proposto por 

alguns autores aqui presentes. Roll-Hansen comenta que há uma 
tendência mundial – não apenas em nossa disciplina, mas na ciência 
como um todo – em delegar ao segundo plano a distinção entre 
ciência prática e ciência base. Contudo, esse autor defende que é 

justamente a clareza sobre essas duas esferas interdependentes do 
fazer científico que permite o desenvolvimento de políticas para a 
ciência, que não apenas favoreçam a comunidade científica, mas a 
sociedade como um todo.  

De modo geral, a ciência base faz parte do domínio dos 
mestrados e doutorados acadêmicos, que têm como foco primordial a 
pesquisa e a construção de saberes. Já a ciência aplicada é o foco 

principal das graduações, especializações e mestrados profissionais, 
visto seu objetivo na formação profissional. Mas no caso da ciência da 
religião, isso ainda não é atendido. Pensar a ciência da religião 
enquanto ciência aplicada ainda é algo novedio. Historicamente ela se 
mantém no mundo todo como uma área fortemente academicista, 
com foco quase que exclusivo na pesquisa. Por exemplo, na maior 
parte do globo é mais comum encontrar cursos de pós-graduação do 
que de graduações em ciência da religião. Nesse ponto, o Brasil 
possui uma grande peculiaridade. 

Por aqui, os primeiros cursos de graduação em ciência da 
religião foram criados visando atender à demanda de formação de 
professores para um novo modelo específico de ensino religioso 

escolar não confessional. Esse movimento começou a ser traçado 
no Brasil desde o final da década de 1960, na Universidade Federal 
de Juiz de Fora, mas só ganhou força a partir do final da década de 
1990, em universidades públicas de todo país. Para se ter noção do 

ineditismo brasileiro, movimentos parecidos de conectar 
explicitamente um ensino sobre religiões nas escolas com as 
graduações em ciência da religião têm ainda desenvolvimentos 
tímidos mesmo em países como Inglaterra ou Alemanha, mas, por 
outro lado, há também casos mais bem-sucedidos, como na Suécia. 
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Todos esses contextos aguardam estudos mais aprofundados em 
português, especialmente de forma comparativa com o Brasil. 

Se, por um lado, há esse cenário positivo em nosso país, ainda 
há disparates no que concerne à relação entre ciência da religião e 
ensino religioso. Ainda que devesse ficar presumido um binômio no 
qual o ensino religioso não confessional é uma aplicação da ciência da 

religião enquanto ciência base, aos professores de ensino religioso 
brasileiro a noção de “ciência aplicada” ainda é algo inaudito. Alguns 
cientistas da religião brasileiros – em especial de nível de graduação – 
muitas vezes reduzem a ciência da religião a uma licenciatura em 
ensino religioso. Seguindo esse raciocínio, alguns acreditam que essa 
área teria sido criada no Brasil, e, consequentemente, é pensada 
quase exclusivamente como uma formação de professores, 

desconectada de sua ciência base.  
Isso gera uma série de óbices. Por exemplo, até o fechamento 

desse texto, nos currículos de graduações brasileiras em ciência da 
religião geralmente não havia disciplinas sobre a história da ciência 
da religião. Quando muito, existem apenas conteúdos sobre a história 
do ensino religioso. A maioria dos autores clássicos e atuais da área é 
ignorada, e noções metodológicas básicas são raramente 
consideradas, como a divisão clássica da ciência da religião entre 
ramo sistemático e ramo histórico, criada já em 1924 por Joachim 
Wach. Além disso, os bacharéis em ciência da religião, que 
legalmente não podem ministrar aula de ensino religioso escolar, são 
frequentemente deixados de lado quando o assunto é a atuação 

profissional. Também os programas de pós-graduação da área, cujo 
foco é a ciência base, interessam-se menos pela aplicação de sua 
ciência do que, digamos, outras disciplinas das humanidades. Isso é 
percebido pela falta de linhas de pesquisa sobre ensino religioso ou 

sobre ciência da religião aplicada em geral. 
Dessa forma, o binômio ciência base-ciência aplicada é 

apagado. Para além da corriqueira confusão entre campo de saber 
(estudos da religião) e disciplina (ciência da religião), isso ocorre 
em grande parte por desconhecimento sobre a interdependência 
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entre ciência base e ciência aplicada, e pela falta de diálogo entre as 
graduações e pós-graduações em ciência da religião no Brasil. Sem 

isso, fica dificultado um efetivo desenvolvimento e 
amadurecimento do ramo aplicado da ciência da religião. Não 
existe ciência aplicada em desconexão da ciência base. 

Esperamos fomentar com esse livro algumas reflexões sobre 

possibilidades de aplicação da ciência da religião enquanto ciência 
prática, em harmonia com sua ciência base. Nesse sentido, 
ressaltamos algumas coisas: (1) não se deve confundir a aplicação 
da ciência da religião com a aplicação da religião; (2) não se pode 
confundir pesquisa aplicada com ciência aplicada3; e (3) é 
necessária uma maior identificação da ciência da religião enquanto 
área de formação profissional e acadêmica. 

Sobre o primeiro ponto, não foram incomuns recebermos, 
ao longo desses dois anos de SEMCREA, propostas de pessoas que 
queriam aplicar profissionalmente a (sua) religião, e não a ciência 
da religião. A utilização da nomenclatura errônea “ciências da 
religião aplicada” é um grande ilustrativo disso. Independente da 
preferência pelo plural ou singular no nome da área4, se for 
utilizado “ciências” no plural, o adjetivo “aplicada” também deve 
estar no plural, porque estamos a falar de ciências aplicadas, e não 
de religião aplicada. Quando discutimos a aplicação da ciência da 
religião à saúde, por exemplo, não estamos propondo levar curas 
religiosas para os hospitais. Falamos em utilizar os saberes 
científicos da nossa disciplina para, por exemplo, atender 

demandas específicas sobre espiritualidade nos sistemas de saúde 
para toda a população, as quais não podem ser atendidas pelos 
profissionais da saúde, visto eles não terem sido treinados 
cientificamente para isso5. 

                                                
3 Uma discussão sobre isso é introduzida no capítulo de Udo Tworuschka. 

4 Sobre isso, apresentamos um excelente capítulo, escrito pelo analista de discursos Alex Mendes, 
que debate essa questão e seu reflexo na profissionalização de cientistas da religião no Brasil. 

5 Sobre esse tema, recomendamos a leitura do capítulo de Ana C. Mariani e Matheus Oliva da Costa, 
do capítulo de Clarissa de Franco e Valéria Rocha Torres, e do capítulo de Fábio L. Stern. 
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Sobre o segundo ponto, as ciências humanas mais teóricas, 
como antropologia, filosofia e história, ainda têm grande 

dificuldade em pensar suas ciências para além da simples aplicação 
da ciência base ao estudo de um objeto específico. Contudo, a 
aplicação de um método para a construção de mais saberes (ou 
seja, a utilização de pesquisa aplicada pelo fim da própria pesquisa) 

continua na dimensão da ciência base, não adentrando ao domínio 
da ciência aplicada. Esse equívoco também pode ser notado no 
Compêndio de Ciência da Religião, organizado por professores da 
PUC-SP e publicado originalmente em 2013 pelas editoras Paulinas 
e Paulus. Não se questiona aqui a qualidade da obra, e muito 
menos seu pioneirismo em incluir uma seção inteira apenas para 
debater a questão da ciência da religião aplicada. Todavia, ao 

contrário dos textos encontrados nas outras seções, na parte 
específica de ciência da religião aplicada o tema não foi tratado 
adequadamente. O motivo: no geral os autores desconsideraram a 
questão específica da ciência prática/aplicada, falando ainda da 
ciência da religião no domínio da pesquisa aplicada, quase sem 
apontar atuações profissionais. Nesse sentido, ressaltamos a maior 
necessidade dos cientistas da religião de ampliarem seu leque de 
interações disciplinares para além essas áreas clássicas. Por 
exemplo, podem ser buscados diálogos com outras ciências 
humanas que possuem uma trajetória mais bem definida enquanto 
ciências humanas aplicadas, como o direito, a psicologia, a 
administração, as ciências políticas, a economia, o turismo, o 

serviço social, as relações internacionais, a ciência da informação 
etc. Até o momento, o único diálogo maior nesse sentido que 
cientistas da religião brasileiros têm estabelecido foi com a 
pedagogia, por causa do ensino religioso escolar. 

Sobre o terceiro ponto, cientistas da religião precisam 
começar a se apresentar como cientistas da religião, a vestir a 
camisa da disciplina. Não é incomum aos graduados não se 
reconhecerem enquanto cientistas da religião, mas unicamente 
como professores de ensino religioso escolar. Do mesmo modo, os 
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pós-graduados que advêm de outras áreas de graduação tendem a 
continuar a dizer que são profissionalmente somente aquilo pelo 

qual fizeram seu curso de graduação (historiadores, antropólogos, 
pedagogos etc.), mesmo que ao longo de toda a vida passem a 
trabalhar especificamente como cientistas da religião. Essa não 
identificação do cientista brasileiro da religião como cientista da 

religião é algo que fragiliza nosso desenvolvimento profissional. 
Esperamos que essa obra possa semear novas ideias de 

aplicação da ciência da religião no Brasil, estimulando o 
desenvolvimento profissional de nossa área. Para viabilizar isso, 
dividimos em blocos temáticos os capítulos. Primeiro, 
apresentamos um bloco mais teórico, com uma discussão 
epistemológica que dá ênfase aos fundamentos do porquê e para 

quê aplicar a ciência da religião. Em seguida, outro bloco fornece 
planos de aplicação dessa ciência que são, até o momento, 
inovadores. Na mesma direção, três textos argumentam modos 
práticos de cientistas da religião atuarem na área da saúde, 
diretamente ou indiretamente. Por fim, o último bloco fornece 
textos que debatem a profissionalização de cientistas da religião, 
contendo um texto sobre a já conhecida aplicação ao ensino 
religioso escolar e outro texto sobre o caso da primeira associação 
profissional explícita de formados na área. 

Desejamos uma boa e proveitosa leitura, estendendo nosso 
convite à participação de edições futuras do SEMCREA. 

 



 
 
 

1 
 

Apontamentos de análise do discurso por uma 

prática profissional da ciência da religião 
 

Alex Mendes 
 
 
Por ser a análise de discurso um campo interdisciplinar que se 

interessa pela enunciação e suas regras, por meio dela é possível 
oferecer contribuições ao debate a respeito da ciência da religião 
como disciplina autônoma, suas relações com a verdade e o poder, 
além de se realizarem insights e apontamentos que podem colaborar 
com a discussão mais ampla relacionada à profissionalização. 

É importante estabelecer aqui que este se trata de um ponto 
de vista externo com relação à ciência da religião, pois não se trata 
de argumentação de um cientista da área, mas de um analista de 
discurso formado em outra ciência que toma a ciência da religião 
por objeto de análise. Por esse motivo, falar da ciência de religião 
em si, compreendê-la como um cientista desse campo específico, 
não é o objetivo desse texto. Ocupo-me apenas em analisar 

discursos sobre esse saber científico e então apontar certos itens 
para reflexão a respeito do campo. Utilizo, para esse fim, a 
abordagem francesa de análise de discurso, baseada nas teorias 
arquegenealógicas de Michel Foucault. 

A profissionalização dos cientistas da religião é um desafio, 

objetivando-se tanto a manutenção da área quanto a subsistência 
de pesquisadores, docentes e outros agentes a ela ligados. Para 
além da pesquisa fomentada por órgãos públicos e outros sistemas 
de estímulo à pesquisa, a ideia de se estudar religião 
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academicamente, apesar de não ser nova, ainda não se configura 
como um campo de trabalho socialmente reconhecido no Brasil 

para além da docência ou outra atuação similar. 
Internacionalmente a ciência da religião é um campo de 

relativa autonomia que objetiva estudar religião a partir de duas 
vertentes: uma que leva em consideração que a religião, enquanto 

objeto, precisa de abordagem própria, e outra vertente empirista, 
compartilhada também por outras ciências humanas que estudam a 
religião como objeto. Assim, a abordagem da Religionswissenschaft 
criou uma linha tradicionalmente tributária das ciências humanas, 
mas independente por não abordar o seu objeto apenas a partir da 
óptica e metodologias próprias dessas ciências, apesar de 
compartilhar instrumentais de pesquisa e abordagens teóricas. 

No Brasil, a(s) ciência(s) da religião estabelece(m)-se como 
um campo autônomo de pesquisa a partir da criação de programas 
de graduação e pós-graduação na virada das décadas de 1960 para 
1970 (STERN, 2018), ao mesmo tempo em que se desenvolve na 
Austrália e na América Latina por meio de cursos e associações de 
pesquisadores de diversas instituições (USARSKI, 2014). Isso 
permitiu o desenvolvimento local, cuja maior característica foi a 
preocupação com a religiosidade própria do país, havendo um 
estudo muito proeminente a respeito do catolicismo e da religião 
popular, das manifestações religiosas afro-americanas, do 
pentecostalismo e sua guerra santa contra a espiritualidade 
popular, especialmente aquela dos afrodescendentes, candomblé e 

umbanda (ENGLER, 2008). Esses estudos, no entanto, acontecem 
a despeito da independência da área, pela qual os estudos sobre 
religião sejam um campo associado das ciências humanas aplicadas 
(ciências da religião, com “ciências” no plural), e não um campo 

autônomo científico com metodologia própria, ainda que com 
objetos e ferramental de pesquisa comuns a outras ciências 
humanas (ciência da religião, no singular). 

Nesse campo, a ciência da religião no singular marca algo que 
as ciências não têm de se importar com: a ideia de que haja um 
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esforço acadêmico com interesses específicos a fim de se desenvolver 
conhecimentos específicos sobre o assunto (USARSKI, 2014). 

Assume-se que as ciências da religião são estudos de várias ciências 
humanas sobre o tema religião, enquanto a ciência da religião recorta 
o mesmo objeto com estratégias diferentes, usos diferentes de teorias 
e busca por propor hermenêuticas e metodologias próprias. 

Esse preâmbulo histórico sobre a(s) ciência(s) da religião 
mostra que a ideia de se ter um campo com práticas próprias que 
ensejem o desenvolvimento profissional da área não é novidade, 
embora o século XX tenha consolidado sua atuação como um nicho 
de docência cujo objetivo seja exatamente formar outros docentes 
que possam ensinar a outros tantos mais que queiram se formar 
também docentes e realizar pesquisas, a maioria sob 

financiamento público com pouco retorno para a sociedade da 
matéria pesquisada, apesar da relevância dos estudos realizados. 
No Brasil, principalmente nas últimas décadas do século passado o 
interesse acadêmico por religião era visto com reservas por líderes 
religiosos, populares ou eruditos, já que a academia muitas vezes 
denunciava mazelas das atividades religiosas populares, como as 
devoções de massa ou a intolerância religiosa. 

Para além disso, pouco se aproveitavam cientistas da religião 
para o trabalho junto a movimentos organizados, uma vez que o 
catolicismo erudito já forma seus especialistas e possui um corpo 
técnico formado em filosofia e teologia que já lida, de certa forma, 
com as necessidades de compreensão e organização do trabalho 

religioso em suas dimensões filosóficas, antropológicas, sociais e 
políticas. O mesmo se pode dizer de outras formas de religião 
institucionalizada: elas sempre têm sujeitos autorizados a pensá-las, 
repensá-las e as ajudar na disseminação de ideias e na organização 

do trabalho religioso em sua dinâmica e contradições. Nesse ponto, 
as reflexões que a ciência da religião traz podem ser úteis, mas nem 
sempre bem-vindas ou aparentemente aceitas, porque podem, até 
certo ponto, estar em contradição com a orientação do discurso 
religioso ou representar certo perigo à integridade dos preceitos 
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religiosos, por apresentar dados, fatos e análises que podem colocar a 
fé dos fiéis em risco. A respeito disso, o texto de Pye (2014) mostra 

que há três níveis de conflito possíveis entre os cientistas das religiões 
e os crentes. O primeiro deles surge quando a estrutura de uma 
religião não é tão clara a seus membros, e a visão científica do 
pesquisador precisa lidar com a resistência de que os crentes se 

consideram sempre certos em suas visões religiosas (p. 199-200). O 
segundo nível surge de estudos comparativos que emergem uma 
perspectiva teórica sobre o assunto que não é reconhecida pelos fiéis 
ou que eles não aceitam. Por fim, os estudos e intersecções entre os 
níveis comportamental, conceitual, subjetivo e social requerem 
análises, explanações como nas ciências correlatas, que extrapolam a 
própria lógica intrarreligiosa. Paradoxalmente, é a presença dessas 

tensões o que mostram que a abordagem teórico-metodológica do 
cientista da religião está correta, adequada e que ele está a produzir 
ciência. O objetivo da ciência da religião não pode ser ratificar uma 
teologia específica, nem trabalhar para que haja apenas um ou outro 
aspecto válido da realidade, mas oportunizar visões que ensejam 
mais aproximação com a ciência, sendo respeitadas as devidas 
identidades religiosas e integridade cultural do grupo envolvido. 

A respeito desse jogo de resistências contra a ciência da 
religião está a discussão de Stern (2018) sobre a criação da área de 
avaliação “Ciências da Religião e Teologia” pela CAPES, que faz um 
levantamento de dados numéricos sobre a formação dos docentes 
dos programas de pós-graduação dessa área. Stern enuncia que os 

professores doutores em ciência(s) da religião não são maioria em 
muitos programas da própria área, havendo mais doutores em 
teologia e outras áreas das ciências humanas compondo esse 
quadro. Nos programas de teologia, em contrapartida, que 

também fazem parte da mesma área de avaliação, não se verifica 
um grande número de cientistas da religião atuando. Os dados que 
o autor levanta podem apontar à possibilidade de que cientistas da 
religião não sejam exatamente encarados como profissionais 
adequados para desempenhar as funções de pesquisa e docência, 
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nem mesmo nos programas que os formam por motivos vários, o 
que é justificado pelo fato de que “ser doutor em ciência da religião 

não é garantia de que o profissional faça, de fato, ciência da religião 
(em ambas as compreensões do que possa significar ciência da 
religião) e, portanto, as portas devem ser abertas a outros 
interessados” (STERN, 2018, p. 87). 

No entanto, o efeito que isso produz é inverso: é claramente 
a exclusão de cientistas da religião de sua própria área de atuação, 
que segue como campo de trabalho para as outras ciências 
humanas e para a teologia. Aliás, com um número considerável de 
programas de ciência(s) da(s) religião em universidades públicas, 
podem ter encontrado os teólogos a via de acesso à docência em 
universidades públicas por aí. Essa exclusão, sem exagero, chega a 

ser perversa, uma vez que o principal campo de atuação do 
cientista da religião fica ainda mais restrito e pouco permeável à 
própria ciência que lhe ensina. Um importante ponto político 
interno se estabelece aqui. 

O campo da ciência da religião se destaca do campo das 
ciências da religião, uma vez que uma ciência autônoma utiliza 
seus próprios métodos, têm seus objetos recortados de acordo com 
sua organização própria, sua formação discursiva (cf. FOUCAULT, 
2008, p. 132), ou seja, a lei de formação dos enunciados que seus 
sujeitos autorizados emitem. Uma ciência da religião singular, 
portanto, se organiza como prática discursiva (cf. FOUCAULT, 
2008, p. 133), apoiada na mesma formação porque, além de leis de 

formação de enunciados, também fornece regras para o exercício 
desse tipo de enunciação específica dentro de contexto histórico 
dado. Ou seja, uma ciência autônoma se organiza em torno de 
enunciados próprios a ela e estabelece regras para que eles possam 

ser produzidos, reproduzidos e existam em sua raridade específica. 
Essa raridade é o que permite definir se um discurso é ou não 
oriundo de uma determinada fonte. Isso, evidentemente, não 
impossibilitaria os empréstimos metodológicos das outras ciências, 
mas no caso da ciência da religião como área autônoma e singular, 
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isso é o que permitiria separar as práticas oriundas da ciência da 
religião de outras práticas de ciências congêneres. 

Ora, se há sujeitos no seio dessa ciência que são autorizados 
por outros saberes científicos e não optaram por incorporar-se à 
ciência em si, é porque continuam a representar suas formações 
científicas de origem. Portanto, se há pesquisas sobre sociologia, 

história, psicologia, filosofia, antropologia cujo recorte seja a religião, 
elas poderiam estar ligadas a linhas de pesquisa específicas em 
programas específicos dentro de suas ciências, falando-se, claro, na 
dinâmica da produção dos programas de pós-graduação no Brasil. O 
fato de que não estejam não significa exatamente que esses 
programas e ciências não estejam abertos ao estudo científico da 
religião, mas significa que há um esforço coordenado de transformar 

a religião num objeto recortado, loteado, leiloado entre esses saberes, 
que construíram esses programas, emulando o modelo da 
Religionswissenschaft. Todavia, isso ocorre sem realmente produzi-la 
de fato, fechando as oportunidades para que a ciência da religião 
autônoma se estabelecesse apesar da similaridade de objetos, porque 
as ciências da religião no plural existem no sentido de impedir que 
haja uma autonomia científica de qualquer uma delas nesse campo e, 
para além disso, para que se impeça o surgimento de uma ciência 
própria, assim como aconteceu na Europa, por exemplo (cf. STERN, 
2018; COSTA, 2016; ENGLER, 2008). A análise de discursos 
demonstra que isso é uma característica do campo de estudos 
científicos sobre religião nas Américas, sobretudo na América Latina. 

Num contexto em que a empregabilidade, a existência como 
docente superior, mestre ou doutor, depende quase que 
exclusivamente da atuação em programas institucionalizados que 
têm vagas de trabalho restritas, é de se compreender porque 

qualquer nicho de atuação possa ser realmente disputado entre áreas 
já existentes. No entanto, isso barra o desenvolvimento de um campo 
de ação científica e impede o seu crescimento, e inclusive questiona a 
real necessidade de sua existência, quando se percebe que um campo 
científico sobre a religião não precisa existir sozinho quando todos 
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que nele atuam são oriundos de formações específicas e continuam, 
apesar de recortarem um objeto em comum, a fazerem pesquisas 

dentro de sua área, sem contribuir para a autonomia da área 
científica própria da ciência da religião. 

Nesse ínterim é necessário se inventariar possibilidades de 
estudo científico e prática profissional advinda desse estudo na 

sociedade. A análise demonstra que a situação de resistência contra 
a ciência da religião singular no campo acadêmico está estabelecida 
pela existência das ciências da religião com o primeiro substantivo 
no plural. Nesse contexto, há uma disputa entre um corpo de 
ciências humanas que objetivam o fenômeno religioso contra uma 
abordagem científica autônoma, com metodologia própria, teorias 
autônomas, recortes específicos do objeto, ainda que possam vir a 

utilizar discursos das outras ciências humanas como apoio, assim 
como elas fazem entre si. Há também a resistência das próprias 
religiões às análises, discursos e produtos científicos advindos da 
ciência da religião, conforme já mencionei anteriormente. 

Não somente as religiões se fecham à ciência que as objetiva. 
Outros setores da sociedade também resistem à ideia de possuir 
em seus meios especialistas em religião que possam ajudar os 
setores políticos, econômicos ou as instituições educacionais, de 
assistência, dentre outras, a lidar com o fator religioso da 
sociedade. Na verdade, essa ausência parece, até certo ponto, 
intencional, dada a penetrabilidade das instituições religiosas no 
governo e poderes no Brasil. Esses nichos protegidos e óbvios 

contra a atuação dos cientistas muitas vezes não representam seus 
objetivos profissionais, uma vez que essas possíveis atividades dos 
profissionais teriam que lidar com os entraves específicos dos 
discursos religiosos, além das implicações político-partidárias dos 

órgãos governamentais. Apesar das relações óbvias e claras da 
religião com os poderes instituídos, é importante que se declare e 
que se confirme uma laicidade a respeito disso. A presença de 
cientistas da religião poderia sugerir uma atenção maior que a 
desejada ao assunto. No entanto, isso é mais que necessário, pois o 
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Brasil é um país de religiões marcantes, massivas. O interesse 
científico sobre elas, para além do academicismo, pode ser útil para 

compreendê-las e melhor lidar com esses fenômenos em suas 
especificidades, buscando sempre o respeito sobre as 
manifestações, além da convivência pacífica entre os grupos 
religiosos e o óbvio controle sobre suas ambições econômicas e 

políticas. Por exemplo, cientistas da religião ainda não prestam 
consultoria a prefeituras, governos estaduais, câmaras de 
vereadores e assembleias legislativas. Em âmbito federal, Câmara 
dos Deputados, Senado, presidência da república ou mesmo o 
poder judiciário não se servem de cientistas da religião que possam 
auxiliar na atuação desses poderes junto a assuntos religiosos, 
como por exemplo, na criação de leis, decretos, ou que auxiliem o 

poder judiciário nos julgamentos, desembargos e quaisquer 
acórdãos a respeito de assuntos que envolvam a religião em 
microesferas ou macroesferas de existência e ação social. 

A existência do campo de atuação e de autonomia intelectual 
da área mostra que, desde o princípio, a ciência da religião atua 
como uma positividade, visto que uma positividade – ou seja, um 
feixe de discursos sobre um objeto – caracteriza-se por possuir 
uma prática discursiva cujas regras permitem “formar grupos de 
objetos, conjuntos de enunciações, jogos de conceitos, séries de 
escolhas teóricas” (FOUCAULT, 2008, p. 203). Nesse jogo de 
permissões e possibilidades, a escalada dos estudos sobre religião 
permitiu a criação de um saber, ou seja, de domínios de objetos, de 

instâncias de autorização de sujeitos que possam enunciar a 
respeito desses mesmos objetos, assim como métodos e estratégias 
específicas de enunciação. Esse estado de saber (limiar de 
positividade) leva a limiares posteriores. O limiar que estabelece 

regras enunciativas, normas de verificação e coerência, além do 
estabelecimento de um modelo, crítica ou verificação, é o limiar de 
epistemologização. Quando essas leis de verificação formam 
critérios formais e leis de formação de enunciado, temos o limiar 
de cientificidade, que alcança o limiar de formalização quando o 
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processo de produção de discursos chega à construção de um 
edifício formal de regras de enunciação e transformação aceitas 

(FOUCAULT, 2008, p. 209-210). 
Ora, se há ciência da religião há tanto tempo, não há porque 

não haver sujeitos autorizados a atuar profissionalmente, assim 
como não há porque não existirem postos de trabalho pautados 

pela utilidade que é comum a qualquer ciência. Se hoje destacar 
possibilidades de se ter ocupação remunerada a partir da ciência da 
religião se apresenta como um desafio, isso deve ser investigado 
em outro campo, não o de seu estabelecimento como campo de 
saber, de pesquisas e exercício da ciência. O status de cientificidade 
e possibilidade de se pautar como um campo de ação profissional é 
algo que existe desde o princípio da ciência da religião, mas 

claramente não acontece dessa forma. Essa ciência pode ficar 
comprimida nos meios acadêmicos, encerrada dentro de seus 
departamentos e programas de pós-graduação, e quando estes 
formam profissionais que atuam para fora da circunscrição 
acadêmica, nem sempre oportunizam situações de aplicabilidade 
prática de conhecimentos construídos. De qualquer forma, 
contraditoriamente, essa mesma saída da ciência da religião para 
fora dos programas tem oportunizado as melhores inovações na 
disciplina, buscando aplicabilidade dos conhecimentos construídos 
em áreas congêneres ou áreas totalmente diferentes, como é o caso 
da aplicabilidade da ciência da religião na saúde (medicina, 
enfermagem), ou os cruzamentos entre economia, geografia ou 

outras ciências humanas aplicadas. Nesse ínterim é que surge a 
ação de cientistas que têm repensado a aplicabilidade prática da 
ciência: ensino, saúde, sociedade; as oportunidades têm aparecido 
de acordo com a necessidade de se compreender a dinâmica das 

religiões na atualidade, assim como buscar a equidade, respeito às 
religiões e aos direitos humanos. 

Para entender essa dinâmica ou a suposta estagnação do 
campo da ciência da religião, é necessário pensar como seus 
discursos são postos em circulação. Os princípios de organização 
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da enunciação em relação à verdade e ao poder é feita no opúsculo 
A ordem do discurso (FOUCAULT, 2011) e na coletânea de escritos 

publicada sob o nome de Microfísica do poder (FOUCAULT, 1979). 
No primeiro texto, retomando a discussão sobre a enunciação e 
discurso, Foucault mostra claramente as relações entre emitir 
discurso e colocá-lo em curso na sociedade. Qualquer coisa dita ou 

produzida precisa seguir um percurso de descontinuidade-
especificidade-exterioridade. Isso indica que o que se diz, escreve e 
produz deve ser entendido na singularidade de suas especificidades 
mínimas, de seu alcance pequeno, dentro de suas fronteiras fixadas 
pelas suas regras de aparição, de sua economia discursiva 
(FOUCAULT, 2011, p. 52-53). Já no outro texto, tratando-se do 
discurso em relação com o poder, o autor francês mostra que o 

poder só se exerce a partir de uma economia específica dos 
discursos de verdade. A noção de verdade, por sua vez, depende 
dos discursos oriundos dos saberes que se impõem – sejam 
positividades, unidades epistemológicas complexas ou ciências 
consolidadas. Por sua vez, o poder circula e passa através dos 
indivíduos que o constituem. O exercício do poder só acontece por 
meio dos discursos de verdade (FOUCAULT, 1979, p. 179-180).  

Essas considerações mostram que a produção de discurso e, 
com isso, a produção de qualquer conhecimento científico, de 
qualquer forma de verdade, não se separa de uma dinâmica de 
exercício do poder em cadeia, e que esse poder circula 
transmitindo-se, ramificando-se em níveis capilares e em direções 

múltiplas. No entanto, as instituições, por causa dos regimes de 
verdade estabelecidos pelas economias discursivas, podem 
produzir regimes de exercício de poderes mais ou menos 
concentrados (ainda que a natureza da existência do poder não seja 

exatamente de concentração, mas de dispersão). A adesão à 
economia discursiva da verdade produz instâncias privilegiadas de 
exercício de poder, além de promover o aparecimento de focos de 
resistência. Já que a circulação e ação do poder requerem regimes 
de verdade, a dinâmica dela nos saberes pode desestabilizar ações 
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mais arraigadas do poder. Portanto, o exercício do poder também 
traz em si a possibilidade da resistência, na medida em que ambos 

se apoiem em regimes plausíveis de verdade que venham a 
concorrer com os vigentes. 

A partir da abordagem histórica da ciência da religião e de 
tais reflexões sobre o poder, proponho repensar a prática 

profissional dessa disciplina, o modo como se podem empregar os 
cientistas da religião, como eles podem se tornar profissionais de 
seu próprio saber em nichos de exercício da ciência, para além do 
ensino e da pesquisa em ambientes próprios, para além da 
docência do ensino religioso escolar. A restrição de campo de 
trabalho mostra, entre outras coisas, uma impenetrabilidade desse 
saber em campos que já estão ocupados por outros saberes. Nesse 

ínterim, é importante reafirmar que uma das problemáticas 
relacionadas a esse ponto específico é a existência de programas de 
ciências da religião, com a palavra “ciências” no plural. Esse jogo, 
“ciências” no plural ou “ciência” no singular, é a forma mais 
externa de um processo de loteamento desse campo específico 
pelas outras ciências humanas, algo que aconteceu a despeito da 
existência concreta de uma ciência da religião em curso, durante 
do século XX, na América Latina e no Brasil.  

Para fins de análise e proposição de soluções, há pontos a se 
abordar sobre isso, que aqui se separam em três frentes de 
modificações necessárias a se tentar nessa realidade. A primeira delas 
é o fortalecimento das áreas já existentes de atuação: ensino, 

pesquisa, consultoria. A segunda é a proposição de novas áreas de 
atuação baseadas na aplicação da diversidade das pesquisas em 
religião, como, por exemplo, a atuação de cientistas da religião como 
consultores empresariais ou governamentais, ou a ocupação de 

postos nas mídias quando se deve opinar sobre religião, de forma 
escrita ou falada. A terceira é a modificação dos próprios programas 
de formação de cientistas da religião, para que possam lidar com o 
objeto no contexto social, de modo aplicado, oportunizando o 
crescimento do campo e suas possíveis consequências. 
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O fortalecimento da área é proposto pela: 
 

► Valorização do cientista da religião, aumentando-se a 
oferta de cursos na área a partir da graduação. 

► Um movimento que criasse uma proposta laica e científica 
de ensino religioso escolar que gerasse uma modificação da 

lei educacional, vinculando o ensino religioso 
impreterivelmente à ciência da religião. A atual abertura do 
ensino religioso a professores de outras disciplinas como a 
sociologia, a filosofia ou a história enviesa o 
amadurecimento profissional da ciência da religião. 

► A criação, nos programas de pós-graduação que tenham 
doutorado, de estágios ou módulos de pesquisa que 

incluam produção de dados fidedignos e reais sobre as 
manifestações religiosas brasileiras ou sobre assuntos de 
interesse de pesquisa sobre religião, que pudessem ser 
motivadores de ações de interesse econômico e social. 

► O estudo da história da própria disciplina e maior 
utilização de teóricos da própria ciência da religião nos 
programas de graduação e pós-graduação brasileiros. 
Uma ciência jamais poderá romper o limiar de 
epistemologização se ao invés de utilizar os discursos 
autorizados produzidos por ela própria priorizar sempre 
epistemologias a ela externas. 

► A criação de cursos de extensão, disciplinas acadêmicas, 

cursos de formação continuada com temática da ciência 
da religião que pudessem ser oferecidas em cursos de 
outras disciplinas, em áreas congêneres, promovendo 
maior horizontalidade da disciplina e oportunizando 

entrecruzamentos entre as mais diversas áreas do 
conhecimento. 

 
No que tange à criação de novas áreas de atuação, isso 

significaria propor novas atividades ao cientista da religião, dentro de 
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campos saturados que não apresentam interesse a esse tipo de ação, 
e inovar em campos de atuação totalmente novos. Um exemplo disso 

seria empregar como assessor ou consultor um cientista da religião 
que pudesse avaliar leis em trâmite em casas legislativas, ou decretos 
em gabinetes executivos para evitar que viessem a se sobrepor a 
direitos de comunidades religiosas específicas, evitando também que 

leis possam privilegiar determinadas crenças, principalmente as 
majoritárias, ou depreciar comunidades de crenças minoritárias. Esse 
cientista poderia, juntamente com a Academia, propor ações que 
levassem essas instâncias do poder público a respeitar a igualdade, 
promover a diversidade e diminuir o desconhecimento a respeito das 
comunidades minoritárias e não favorecidas. A plausibilidade e 
possibilidade de se realizar uma ação como essa é quase que total. 

Fica aberta a discussão para formas inovadoras de uso da ciência da 
religião que surgirão, à medida que as pesquisas sobre o objeto 
proporcionarem um conhecimento mais completo a respeito da 
religiosidade, claro, sem desmerecer outras formas importantes de 
pesquisa. 

É importante repensar os programas de ciência da religião, o 
tipo de pesquisa que produzem, como produzem, qual a utilidade 
desse conhecimento, onde chegam e se há uma penetrabilidade desse 
tipo de conhecimento na sociedade. Essa é uma das propostas de 
Costa (2016), que mostra ainda o boicote dos próprios programas de 
formação em ciência da religião e outros programas que empregam 
formados em nível de mestrado e doutorado nas ciências humanas. É 

necessário perguntar-se se há um conhecimento geral do que seja 
um cientista da religião, o porquê da sua existência. Longe de se criar 
um fetiche pelas práxis acima de tudo, o ideal é que haja uma 
superação da visão puramente hermenêutica da ciência da religião e 

mostre que há, sim, para além da interpretação, uma possibilidade de 
se realizar intervenções na realidade, baseadas em ampla pesquisa e 
proposição de soluções para problemas. Mesmo o modelo 
interpretativo parte de perguntas e problemas de pesquisa, alguns 
deles de natureza concreta. Uma ciência não existe para que se possa 
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pesquisar sem compromisso, mas deve existir na medida em que 
seus produtos de pesquisa possam alimentar a economia discursiva 

dos regimes de verdade. 
Enfim, a existência de uma resistência à ciência da religião 

vem exatamente pelo fato de que outras ciências humanas se 
ocupam do objeto dentro de esquemas de poder cujo exercer-se 

necessita de determinadas verdades. Esse é um bom momento 
para se pensar como a religião é encarada no país, a partir de suas 
características socioantropológicas, como são interpretados os 
dados, tanto quanto como são coletados e levados ao conhecimento 
geral. A ciência da religião mostra, ao recortar seu objeto e 
produzir sobre ele, que há visões diferentes em curso a respeito do 
mesmo assunto. Nesse ínterim, é adequado mostrar que a ciência 

da religião existe no contexto da resistência múltipla em se 
compreender a religião como fenômeno social complexo e não 
redutível às visões clássicas do século XX que ainda resistem no 
nosso meio (hermenêutica europeia colonizadora, reducionismo 
neomarxista, ou a simplificação governamental, entre tantos) e 
como objeto de ciência própria que a aborda para além das 
segmentações das ciências humanas. Por um lado, o número muito 
grande de profissionais oriundos de várias áreas que se formam 
em nível de mestrado e doutorado em ciência da religião acaba por 
dificultar o delineamento das áreas de ação, pois muitos formados 
em psicologia, pedagogia, enfermagem, ciências sociais tendem a 
se manter em suas áreas de origem. Por outro, a falta de 

perspectiva em se ter postos reais de trabalho, a começar nos 
próprios programas, reduz ainda mais o número de pessoas que se 
empregam por causa da ciência da religião. A sua oposição e 
resistência marcam-se por esse viés político-afirmativo. A principal 

tarefa da ciência da religião é questionar os poderes constituídos 
pela inserção de novos discursos de verdade na economia que a 
produz, reproduz e segrega. 

A subordinação da ciência da religião à teologia ou mesmo a 
existência de ambas como uma só área na CAPES é algo que 
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deveria ser imediatamente repensado, uma vez que isso parece ser 
uma forma de justificar a existência institucional de teólogos 

atuando na formação de cientistas da religião, o que também pode 
vir a servir para conferir à teologia o status de ciência que ela não 
tem, apesar de seu saber formalizado, racionalizado e filosófico, o 
que justifica a sua inserção em programas universitários e o 

pagamento de salários de seus profissionais, por exemplo. Nesse 
âmbito também é necessário se questionar o campo da pesquisa da 
ciência da religião como um assentamento das outras ciências 
humanas, como um campo de trabalho delas apenas. Para a análise 
de discurso, e a partir daquilo que ela permite mostrar, quando se 
abordam os discursos correntes na área, há essa configuração: o 
campo foi criado para que fosse loteado entre as outras ciências 

humanas, mas resiste em direção à autonomia que já existe há um 
século em outras regiões do mundo.  

A ciência da religião tem de se estabelecer como a principal 
produtora de conhecimento válido e respeitável sobre a religião, 
pois não recai sobre si as limitações de cada campo científico 
específico, nem os pudores teológicos e nem mesmo ainda os 
constrangimentos teórico-metodológicos das ideias em voga nos 
outros campos das ciências humanas. Já é tempo de se propor o 
contrário daquilo que aparentemente se estabelece. A ciência da 
religião não é um campo tão recente assim que já não possa 
oferecer contribuições concretas a respeito de seu objeto para a 
apreciação de outras ciências. Já não é mais tempo de se perguntar 

o que a psicologia, história, sociologia ou antropologia trazem de 
novidades para a ciência da religião, mas o contrário: como a 
ciência da religião pode acrescentar, enriquecer ou modificar as 
outras ciências humanas, já que produz conhecimento de maneira 

fidedigna e destacadamente autônoma. 
Por fim, relembro o que disse ao introduzir esse ensaio: 

essas interferências mínimas que aqui se propõem não são 
oriundas de análises de um cientista da religião, mas dados que se 
oferecem pelo esforço da análise de discurso em se compreender o 
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desenvolvimento epistemológico da ciência, sua prática discursiva, 
a dinâmica de produção de discurso e sujeitos, além de contribuir 

para a reflexão de sua existência profissional. 
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Considerações sobre a ciência prática da religião 1 
 

Udo Tworuschka 
tradução de Ana Luisa Prosperi Leite 

revisão por Fábio L. Stern 
 
 
Há uma razão para a existência da ciência prática da religião? 

Respostas clássicas 
 
Apesar de fontes mais antigas, considerações relevantes 

sobre problemas e conflitos envolvendo concepções práticas2 da 
ciência da religião são notadas desde meados do século XX. 
Estritamente falando, a ciência prática da religião (CPA) existe 
desde o começo do século XXI. Mas desde seus anos iniciais, os 
principais representantes da ciência da religião não ignoravam o 
problema da neutralidade versus criticismo.  

Friedrich Max Müller (1823-1900) aborda o problema da 
neutralidade do cientista da religião na primeira palestra de suas 

“Lectures of the Science of Religion”, separando, de modo clássico, 
as diferentes funções entre o cientista e o praticante. 

 

                                                
1 Texto originalmente publicado no v. 27 da revista Studies in Interreligious Dialogue, em 2017. 

2 Alguns autores falam de ciência da religião engajada, ciência da religião aplicada, ou ainda ciência 
da religião baseada em aplicação. Estes diferentes conceitos compartilham uma ideia comum: a 

conversão da ciência da religião em uma ciência útil a serviço da solução de problemas comuns 

causados, em parte, pela(s) religião(ões). O termo alemão “Praktische Religionswissenschaft” foi 
documentado em 1822, todavia não como um ramo da ciência da religião, e sim da teologia prática. 
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Na vida prática seria errado assumir uma posição neutra diante 

de visões tão conflituosas. Onde vemos que a devida reverência à 
religião é violada, somos obrigados a protestar; onde vemos que a 
superstição suga as raízes da fé e a hipocrisia envenena as fontes 

da moralidade, precisamos tomar partido. Mas enquanto 
cientistas da religião, encontramo-nos em uma atmosfera mais 
serena e elevada. Estudamos o erro, assim como o fisiologista 

estuda a doença, procurando suas causas, traçando sua 
influência, especulando acerca dos possíveis remédios desta 

hieros nousos, mas deixando a aplicação de tais remédios para 
outra classe de homens: aos médicos e cirurgiões. Diversos 
diversa juvant se aplica também aqui, e uma divisão nas 

ocupações, em acordo com as habilidades e gostos dos diferentes 
indivíduos, sempre produzirá os melhores resultados (MÜLLER, 
1972 [1870], p. 7). 

 

Outro importante fundador da ciência da religião, Cornelis 
Petrus Tiele (1830-1902), considera a crítica, na melhor das 
hipóteses, como um efeito colateral da ciência da religião. 

 

Talvez se possa pensar que o entusiasta da nossa ciência não 
pode se conter em suas criticas e julgamentos, e que a ciência 
está, portanto, repleta de perigos. Mas aqui devemos, novamente, 

distinguir. Ele julga, na medida em que sua tarefa é comparar as 
diferentes manifestações da crença religiosa e da vida, e as 

diferentes comunidades religiosas, a fim de classificá-las de 
acordo com o estagio e direção de seu desenvolvimento. Ele 
critica, na medida em que aponta onde houve retrocesso de um 

plano superior para um inferior, na medida em que critica os 
chamados fatos religiosos que na realidade pertencem a 
diferentes domínios (como os artísticos, filosóficos ou políticos), e 

fenômenos patológicos (como intelectualismo, sentimentalismo 
ou moralismo), e distingue todos estes da religião nua e crua. [...] 
Não é sua vocação eleger qualquer uma dessas formas como a 

melhor, ou talvez como a única forma verdadeira – ele deixa isso 
para os apologistas. Também não é sua intenção purificar, 

reformar ou desenvolver a religião em si – essa é uma tarefa para 
a divindade e para o profeta. E, certamente, sua investigação 
cientifica não é isenta de benefícios. Esta pode trazer à luz a 

superioridade de um culto sobre o outro; pode exercer uma 
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influência poderosa na purificação e desenvolvimento da própria 

religião [...] e suas declarações são ainda mais valiosas por não 
serem solicitadas, não apresentarem um viés definido ou serem 
premeditadas (TIELE, 1897). 

 

O polímata inglês Frank Byron Jevons (1958-1936), diretor 
do Bishop Harfield’s Hall, da Universidade de Durham, 
desempenhou um importante papel ao contribuir para a 
introdução do termo “ciência da religião aplicada”. Em seu livro 
Hartford-Lamson Lectures on the Religions of the World, que 
reúne conferências apresentadas para futuros missionários do 
Seminário Teológico de Hartford (Connecticut), ele descreve os 
contornos básicos dessa nova ciência. 

 

[A ciência aplicada] aceita a verdade que é apresentada ao mundo 
pela ciência pura. A ocupação da ciência pura é descobrir fatos, 

enquanto a da ciência aplicada é utilizá-los. A função da ciência da 
religião é o de descobrir todos os fatos necessários para 
compreendermos o crescimento e a historia da religião. A função 

da ciência aplicada é, no nosso caso, usar os fatos descobertos 
como um meio para mostrar que o cristianismo é a manifestação 
mais alta do espírito religioso. [...] o método da ciência aplicada 

da religião deve ser o método comparativo (JEVONS, 1908). 
 

Mentores da ciência prática da religião 
 
Quatro pesquisadores se destacam como mentores da 

nova disciplina: o alemão Gustav Mensching (1901-1978), o 

romeno-americano Mircea Eliade (1907-1986), o canadense 
Wilfred Cantwell Smith (1916-2000), e o britânico Ninian Smart 
(1927-2001), assim como alguns outros “poetas menores”. 
Mensching e Eliade foram muitas vezes descredibilizados ao longo 
dos anos por defenderem a fenomenologia da religião como 
disciplina central da ciência da religião sistemática. Ademais, eles 
tiveram a coragem de deliberadamente apresentar suas obras para 
o público geral. Ambos se inspiraram em passar uma mensagem e 



34 | Ciência da Religião Aplicada 
 

tentar mudar existencialmente as pessoas por meio de seu 
trabalho. 

Desde a década de 1920, Mensching pedia por tolerância 
religiosa intrínseca (cf. MENSCHING, 1971). Nos anos 1960, ele 
defendeu a ideia de uma “universidade mundial”, que seria um 
meio para o estabelecimento de um entendimento internacional 

sobre o assunto, baseado na ideia de uma humanidade comum. 
Como currículo, Mensching tinha uma espécie de studium 
universale em mente, do qual parte deveria ser um diálogo inter-
religioso:  

 
A universidade mundial tem que ser abrangente e determinante 
em um duplo sentido: no que diz respeito a participação de todas 

as pessoas de um lado, e a problemática e as tarefas de pesquisa 
de outro [...] O tema da pesquisa não deve ser questões especiais 

de disciplinas especificas, mas problemas cuja solução ou 
promoção são interessantes ao mundo [...]. Para alcançar esse 
objetivo, personalidades especiais são necessárias, como 

professores e alunos. Devem ser nomeados professores 
acadêmicos e profissionais aprovados de todos os países que 
contribuam não apenas de maneira significativa em suas 

disciplinas, mas que estejam dispostos e consigam olhar através 
de suas disciplinas, aspirando a grandes sínteses. Esses 
indivíduos devem se sentir obrigados a trabalhar por uma 

cooperação pacifica entre todos os seres humanos de boa vontade 
(MENSCHING, 1962).  

 

Eliade queria “despertar” seus leitores e dar-lhes um 

“choque espiritual”, abrindo e mudando, assim, seus horizontes de 
compreensão. Eliade postulava por um diálogo religioso livre do 
provincianismo cultural, cultivando a base para o entendimento 
dos mundos estrangeiros. 

Para Wilfred Cantwell Smith, o objetivo da ciência da religião 

se encontra no diálogo:  
 

A atitude tradicional da erudição ocidental no estudo de outras 
religiões costumava ser a apresentação impessoal de um “algo”. A 
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primeira grande recente inovação tem sido a personalização das 

fés observadas, de modo que podemos encontrar agora a 
discussão de um “outro”. Atualmente o observador se torna 
pessoalmente envolvido, de modo que a situação é de um “nós” 

falando sobre o “outro”. O próximo passo é dialogar aonde “nós” 
falamos para “você”. E se houver escuta e reciprocidade, este 
diálogo pode se tornar um “nós” falando “com você”. O ápice 

desse progresso é quando “nós estivermos falando” uns com os 
outros sobre “nós” (SMITH, 1976).  

 

A ciência da religião pode exercer um importante papel 
educacional neste diálogo, e, portanto, tem uma tarefa prática de 
educar os alunos que poderão, então, desempenhar o papel de 
intermediários e interpretes entre duas tradições religiosas. 

Nos anos 1990, Ninian Smart propôs a fundação de uma 

“Academia Internacional da Religião” (AIR), um lugar onde 
estudiosos e religiosos poderiam se reunir e compartilhar pontos 
de vista sobre assuntos relacionados à(s) religião(ões). O projeto 
foi criticado por Luther H. Martin e Donald Wiebe, que o julgaram 
ser uma mistura inadmissível entre religião e ciência (SMART, 
1990; MARTIN & WIEBE, 1993; KING, 1993; SMART, 1993; SMART 
& KING, 1993). 
 

Atuais representantes da ciência prática da religião 
 
Em primeiro lugar vem o teólogo e cientista da religião 

Richard Friedli (nascido em 1938), de Fribourg, na Suíça. Seu 

principal campo de pesquisa é o encontro intercultural e a 
resolução prática de conflitos. Friedli quer ressaltar o que as 
religiões e a ciência da religião podem alcançar com a análise da 
violência religiosa, para então trabalharem pela paz (FRIEDLI, 
2009; 2014).  

Wolfgang Gantke (nascido em 1951), antigo professor de 
ciência da religião (Frankfurt, Main) e aluno de Gustav Mensching 
e do filósofo/pedagogo Otto Friedrich Bollnow (1903-1991), 
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argumenta contra posições teóricas predominantes que excluem, 
principalmente, a possibilidade da existência de algo sagrado. 

Gantke é um dos únicos acadêmicos na Alemanha que pedem pela 
“abertura ao transcendente”. Baseada no principio da “questão 
aberta” de Bollnow, Gantke desenvolve sua fenomenologia da 
religião atual, dialógica e orientada a problemáticas que clamam 

pela “renúncia da neutralidade de valores”. Gantke critica o 
naturalismo metódico e destaca experiências religiosas vívidas para 
uma CRP (GANTKE, 1998; 2009; 2014). 

O cientista da religião vienense Wolfram Reiss (nascido em 
1959), junto ao seu colega Ulrike Bechmann (nascido em 1958), da 
Universidade de Graz, Áustria, defende uma “ciência da religião 
orientada para a aplicabilidade”, ampliando assim os campos de 

estudo tradicionais da ciência da religião. Reiss e Bechmann 
permanecem comprometidos ao paradigma dominante da ciência 
da religião como uma ciência cultural que representa um modo de 
pensar preferencialmente neutro e imparcial (REISS, 2007). 

Frans Wijsen (nascido em 1956), professor de ciência prática 
da religião na Universidade de Radboud, em Nijmegen, Holanda, 
estuda questões de política e gestão relativas à diversidade religiosa 
em sociedades seculares e multiculturais. Ao fazê-lo, objetiva 
contribuir para o desenvolvimento de pesquisas orientadas para a 
prática em ciência da religião. Ele se inspira no ciclo político e na 
metodologia interventiva das ciências administrativas. Segundo 
seu ponto de vista, a pesquisa orientada para a prática não é o 

mesmo que pesquisa “aplicada”. Enquanto a pesquisa “aplicada” 
utiliza a teoria, mas não contribui para seu desenvolvimento 
teórico, a pesquisa orientada para a prática contribui para o 
desenvolvimento de uma teoria prática da religião. O estudo 

prático da religião não é somente descritivo (respondendo 
perguntas sobre “o que é”), mas também prescritivo (respondendo 
a questões sobre o “como”’) (WIJSEN, 2013; 2014). 

Clemens Cavallin, o acadêmico sueco de ciência da religião 
da Universidade de Gotheburg, tem que ser citado em razão de 
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suas principais considerações teóricas e metodológicas. Falaremos 
melhor dele mais a frente. 

 
Qual versão da ciência da religião é prática? 
 
Fenomenologia clássica da religião 

 
Em meu livro Einführung in die Geschichte der 

Religionswissenschaft (TWORUSCHKA, 2015), examinei 
importantes escolas de ciência da religião desde o século XX até os 
anos 1970. Academicamente falando, nos Países Baixos e na 
Alemanha, tradições hermenêuticas de ciência da religião, em 
especial a fenomenologia da religião, foram dominantes no meio 

por décadas. Até os anos 1970, a ciência da religião representou 
muitas vezes uma valorização normativa-ontológica da religião. A 
religião era conceituada como um termo normativo: não se referia 
somente a uma realidade “religiosa” empírica especial, mas a um 
principio ontológico existencialmente relevante. Destacou-se a 
religião então pela “categoria distintiva do sagrado” (OTTO, 1936), 
uma categoria autônoma e única. Sem dúvida, a religião estava no 
topo da hierarquia cultural, e a maioria dos estudiosos tinha algum 
tipo de formação religiosa. Religião não era considerada 
meramente parte da cultura, mas um fenômeno em si (sui 
generis). Essa vasta escola de pensamento pode ser chamada 
ontológica, porque construiu suas normas olhando para a essência 

(Wesen) da religião. 
Um princípio fundamental da fenomenologia da religião é a 

pratica da epoché, que significa a abstenção de juízos de valor. O 
pesquisador sueco Geo Widengren (1907-1996) julgou 

apoditicamente: “Tais julgamentos transcendem os limites da 
ciência objetiva” (WIDENGREN, 1974). Entretanto, até certo ponto 
a realidade parecia diferente para os cientistas da religião, porque 
alguns classificavam as religiões implicitamente, muitas vezes sem 
mesmo perceber, e até mesmo explicitamente. Já outros 
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representantes dessa escola eram pronunciadamente interessados 
na questão da classificação religiosa3. 

A contínua existência de movimentos filosóficos tais como 
“filosofia de vida” também promoveram essa ideia de religião que 
alguns condenaram como “essencialista”. O livro de Max Scheler, 
“A crise dos valores éticos”, que culminou na construção dos 

“valores do sagrado”, corrobora essa visão. 
Em resumo, para responder a pergunta “seria possível tal 

escola de ciência da religião tornar-se prática?”, devemos examinar 
a obra de Mensching. Pupilo de Rudolf Otto, Mensching estava 
convencido de que os resultados da ciência da religião levariam à 
prática. Em seu tratado muito traduzido sobre tolerância e 
intolerância religiosa, ele escreveu: 

 
Ponderar sobre questões deste tipo nos levarão em direção a 

atitudes práticas – tanto positivas quanto negativas. [...] No 
entanto, acredito que o problema da tolerância não é somente um 
interesse acadêmico, mas igualmente uma questão de 

preocupação humana que atualmente afeta nossa vida 
profundamente. Considerando os fatos a serem apresentados, 
gostaria de dizer neste ponto que acredito que essa pergunta é 

um dos maiores e mais urgentes desafios que o mundo enfrenta 
agora (MENSCHING, 1971).  

 

Concluímos que a ciência da religião clássica, conforme Otto 
e Mensching, desenvolveu a ideia de que as religiões tem um papel 
de impacto prioritário, mas ambivalente, no conflito e na paz. 

Assim, a ciência da religião clássica se engajou ativamente em 
trabalhos inter-religiosos de construção de paz. 
 
Abordagens para a neutralidade de valor 

 

Para a CPR, a questão da legitimação dos juízos de valor é 
uma via de estudo extremamente importante. De acordo com Max 

                                                
3 “Religionsmessung”, Rudolf Otto, Gustav Mensching. 
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Weber, não é escopo da ciência empírica desenvolver normas e 
ideais obrigatórios, deduzindo deles prescrições para a prática 

cotidiana. 
As coordenadas básicas da CPR são: uma abordagem 

baseada em problemas e conflitos, interesse na vivência religiosa, e 
a inclusão proposital da crítica afim de identificar a causa provável 

e a solução para o problema. Deste modo, é muito necessária uma 
intensa investigação nas ciências humanas e sociais. 

Nos primeiros dois terços do século XX, a ciência da religião 
estava, infelizmente, adormecida no que diz respeito ao 
desenvolvimento epistemológico de outras disciplinas, 
especialmente a filosofia e as ciências humanas. Não havia esforços 
maiores para sustentar a teoria da ciência: racionalismo critico 

(Popper, Albert etc.), teoria critica (Horkheimer, Adorno – 
posteriormente Habermas etc.), e positivismo/empirismo lógico 
(“círculo de Viena”), por exemplo. Além disso, a “disputa do 
positivismo” (Positivismusstreit) nos anos 1960, iniciada com duas 
apresentações de Popper e Adorno, não imprimiu marcas 
significativas dentro da ciência da religião. Desde os anos 1970, os 
problemas teóricos e metodológicos da ciência da religião têm sido 
intensivamente discutidos; geralmente em relação à delimitação 
disciplinar fora da fenomenologia da religião, da teologia e da 
filosofia, de modo a determinar o caráter “objetivo” e “cientifico” 
da área4. A comunidade cientifica, no entanto, concordava sobre a 
neutralidade da ciência da religião. 

Porém estavam também presentes outras vozes úteis ao 
desenvolvimento da ciência da religião. Popper e Adorno, por 

                                                
4 Essa citação representa as posições de Luther Martin e Donald Wiebe, para quem um programa 
cientifico de ciência da religião “não é provável que ocorra” (MARTIN; WIEBE, 2012). Em relação à 

“objetividade”, ver Megill (1994) e Gaukroger (2012). “Objetividade não é meramente uma virtude 

intelectual. Antes, é algo que aprendemos como alcançar, e como depende de um contexto, 

aprendemos como alcançá-la por meios que dependem de um contexto. Não é uma noção 
cristalizada. Não há nada mais equivocado que supor que possamos identificar uma área – ciência – 

que manifesta a objetividade de maneira arquetípica e atemporal, e extrapolar daí para a vida diária, 

lamentando a crescente falta de objetividade à medida que nos afastamos do centro” (GAUKROGER, 
2012, p. 104). 
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diversas razões, não aceitavam o purismo Weberiano na questão 
do julgamento de valores. Popper não vinculou a objetividade da 

ciência à objetividade do cientista. Em sua 13a tese, ele afirmou:  
 

A chamada sociologia do conhecimento, que pretende explicar a 
objetividade da ciência por meio da postura de distanciamento 
impessoal dos cientistas pela falta de objetividade em termos do 

habitat social do cientista, perde o seguinte ponto: o fato de que a 
objetividade repousa unicamente na critica mútua pertinente. O 

que a sociologia do conhecimento deixa passar é nada menos que 
a própria sociologia do conhecimento – o aspecto social da 
objetividade cientifica e sua teoria. A objetividade só pode ser 

explicada nos termos de ideias sociais, tais como a competição 
(tanto de cientistas individuais quanto de diferentes escolas), 
tradição (tanto de cientistas individuais quanto de diferentes 

escolas), instituição social (por exemplo, publicações em 
periódicos concorrentes e através de editores concorrentes, 

discussões em congressos), o poder do Estado (sua tolerância à 
discussão livre) (POPPER, 1961). 
 

Para Popper, o viés social ou ideológico do cientista 
desempenha apenas um papel pequeno e passageiro. É impossível 
neutralizar os interesses extracientíficos da ciência, mas Popper 
considera importante a diferenciação entre eles. A ciência pura é 
considerada um ideal inalcançável que, não obstante, deve ser 
buscado:  

 
Ao formular esta tese, afirmo que é praticamente impossível 

alcançar a eliminação dos valores extracientíficos da atividade 
cientifica. A situação é similar no que diz respeito à objetividade: 
nós não podemos roubar o cientista do seu partidarismo sem 

roubá-lo, também, de sua humanidade. Não podemos suprimir 
ou destruir seus julgamentos sem destruí-lo enquanto ser 

humano e também enquanto cientista. Nossos motivos e até 
nosso ideal puramente cientifico, incluindo o ideal de uma busca 
desinteressada pela verdade, estão profundamente ancorados no 

extracientifico e, em parte, nas avaliações religiosas. Assim, o 
cientista “objetivo” ou o cientista “livre de valores” dificilmente 
será o cientista ideal. Não podemos atingir nada sem paixão – 
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certamente não na ciência pura. A frase “‘a paixão pela verdade” 

não é meramente metafórica (POPPER, 1961). 
 

Adorno, por outro lado, não criticava somente os métodos, 
termos e teorias, mas também a sociedade em si. A ciência se 
aplica à critica da sociedade a partir de suas próprias 
reivindicações imanentes. A característica de ciência, de acordo 

com a teoria critica, foi desenvolvida no Instituto Frankfurt de 
Pesquisa Social, e norteada pela ideia da criação de uma teoria que 
descreva não somente as condições predominantes, mas que 
também desenvolva possibilidades de modificá-las e assim criar 
condições melhores e emancipadas5. Enquanto Popper 
argumentou que o cientista, por diversas razões, não pode ser 
objetivo, Adorno defendeu a subjetividade do cientista e sua visão 

do que seria uma sociedade justa. 
Leo Strauss (1899-1973), também um feroz oponente de 

Weber, reputava a ciência neutra como “desonesta”.  
 
A proibição dos juízos de valor na ciência social levaria à 

consequência de que nos é permitido dar uma descrição 
estritamente factual dos fatos manifestos que podem ser 
observados nos campos de concentração, e talvez uma análise 

igualmente factual da motivação dos sujeitos envolvidos. Mas não 
nos seria permitido falar sobre crueldade. Qualquer leitor de tal 

descrição que não seja completamente estúpido certamente 
perceberia que os sujeitos descritos são cruéis. A descrição factual 
seria, na verdade, uma sátira amarga (STRAUSS, 1965).  

 

Outro critico de Weber, o anarquista do método Paul 
Feyerabend (1924-1994), declarou que a ciência inteira não 
somente propaga juízos de valor, mas que não pode prescindir 
deles, em razão de seu próprio contexto cultural. 

Para o médico, microbiologista, teórico da ciência e 

engenhoso polonês-judaico Ludwik Fleck (1896-1961), cujo 

                                                
5 “The Longing for the Totally Other”, Horkheimer, entrevistado por Spiegel, 1970.  
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trabalho epistemológico na obra Gênese e Desenvolvimento de um 
Fato Cientifico (1935) trata da sífilis, a ciência é um “pensamento 

coletivo” que é propenso à persistência e estagnação. Toda pessoa 
pertence a uma série de “pensamentos coletivos”: científicos, 
religiosos etc. Para Fleck, a ciência não é racional ou lógica, mas 
determinada pela educação, tradição e a sucessão do 

conhecimento. Fatos6 são somente o que dada sociedade aceita 
como verdade. Cada “pensamento coletivo” é definido por um 
típico “estilo de pensamento”, que leva ao fato, ou seja, o que todos 
os envolvidos veem mais ou menos como igual. O “pensamento 
coletivo” é organizado como um círculo interno (esotérico) e 
externo (exotérico). Dentro do círculo interno, uma pequena elite 
controla o pensamento. O círculo exotérico contém os seguidores e 

leigos, que aceitam, adotam e propagam o conhecimento 
esotérico7. 

Para encerrar o debate, a questão a ser respondida deve ser 
se a ciência prática da religião deve seguir Popper ou Adorno. Se 
considerarmos que a CPR visa à crítica da religião impulsionada 
pelas ideias religiosas de tolerância, paz e dialogo inter-religioso, 
devemos seguir Adorno e Horkheimer. Nesse sentido, não seria o 
bastante criticar as teorias, mas a abordagem deveria ser guiada 
por ideais de religião emancipada, abrangendo os valores humanos 
e a dignidade humana, a liberdade de crença, a emancipação 
feminina, a ética da responsabilidade em relação ao planeta 
(Mitwelt), especialmente a pioneira ética animal, o meio ambiente 

(Unwelt), e a posteridade (Nachwelt). Ensinar a própria tradição 
religiosa de modo que os insights da ciência da religião e o dialogo 

                                                
6 Fleck pergunta no prólogo de seu livro: “O que é um fato? Um fato deve ser distinguido de teorias 

transitórias como algo definido, permanente e independente de qualquer interpretação subjetiva do 

cientista. É isso que as diversas disciplinas científicas visam […] Como e quando esse fato empírico 
começou, e no que consiste?” (FLECK, 1979, p. xxvii). 

7
 As expressões Orwellianas “‘fatos alternativos”, “fake news”, “pós-verdades” etc. – como 

evidenciadas por Donald Trump, pelo direitista Breitbart News, e por social bots (robôs) em mídias 
sociais – indicam uma área atual problemática, que supera os comentários originais de Fleck. 
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inter-religioso sejam uma parte constituinte do todo, deveria ser 
um de seus principais objetivos. 

 
A “ciência normal” e a ciência da religião contemporânea 

 
Hoje em dia a “ciência normal”8 da ciência da religião 

contemporânea é baseada em evidências empírica, é 
metodologicamente naturalista (agnóstica, ateia), descritiva, bem 
como neutra em termos confessionais e de valores. De acordo com 
essa definição, ciência da religião “normal” faz parte dos estudos 
socioculturais não teológicos, com suas respectivas perguntas. 

Clemens Cavallin (Universidade de Gothenburg), 
pesquisador sueco de ciência da religião, diferencia quatro tipos 

ideais da ciência da religião dos dias de hoje: estudos religiosos 
modernistas que favorecem a autorrestrição à racionalidade, 
empirismo (materialismo), e uma abordagem respectivamente 
agnóstica-ateísta. A religião é considerada uma matéria puramente 
humana (cf. GEERTZ, 2008). No que diz respeito ao seu significado 
prático, isso quer dizer que:  

 
Os estudos religiosos modernistas aplicados, portanto, formam 

pessoas que reduzem implacavelmente as reivindicações 
supraempíricas das religiões em sua matriz material. Assim, por 

meio da critica, são expostas as falhas nos fundamentos (sua 
natureza ideológica) do dogma religioso e dos rituais, através de 
análises históricas meticulosas das tradições religiosas 

(CAVALLIN, 2016). 
 

Para os estudos da religião emancipatórios pós-modernos, 
a(s) religião(ões) e a ciência da religião são constructos ideológicos. 

Versões aplicadas desse tipo “apresentam-se como fortes discursos 

                                                
8 “‘Ciência normal’ significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações cientificas do 

passado, conquistas que alguma comunidade cientifica em particular reconhece por um tempo como 

fonte de alicerce para sua pratica posterior. Hoje essas conquistas são recontadas, embora raramente em 
sua forma original, através de livros científicos elementares e avançados” (KUHN, 1970). 
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normativos que argumentam em favor da igualdade e 
empoderamento de gênero, e salvaguarda as minorias sexuais 

dentro das religiões” (CAVALLIN, 2016). 
A ciência da religião aplicada utilitarista monetária, alinhada 

economicamente, é um produto de processos monetários no final 
do século XX e início do século XXI: 

 
A ciência da religião aplicada que emerge de tal abordagem 
baseia-se em como o conhecimento da religião e das religiões 

pode promover o crescimento econômico, pela análise, por 
exemplo, da conexão entre certas posições ideológicas e virtudes 
capitalistas (em referência a Weber), ou auxiliando em tentativas 

de rastreio de ameaças religiosas à estabilidade econômica, como 
no caso dos terrorismos (CAVALLIN, 2016). 
 

O quarto tipo de Cavallin, “lei natural e ciência da religião 
aplicada aos direitos humanos”, mostra similaridades a nossa 
própria concepção:  

 
Há dois candidatos a este tipo ideal, baseado respectivamente na 

teoria da lei natural e nos direitos humanos universais. Requer, 
porém, que o último não seja visto meramente como baseado em 
documentos juridicamente válidos, como a carta da ONU, mas 

que sejam considerados como direitos inalienáveis referentes à 
personalidade humana como tal. Como essa conexão entre 

ontologia e normatividade se realiza é, logicamente, variável, mas 
a ligação intima entre os direitos humanos e a personalidade 
humana é fundamental para tal abordagem (CAVALLIN, 2016). 

 

Orientação e prática de problemas e conflitos: 50 anos após 
Marburg  

 
A ideia de Ninian Smart de fundar uma Academia Mundial 

das Religiões (AMR), onde pesquisadores e homines religiosi 

pudessem se encontrar e trocar ideias, foi entendida como uma 
declaração de guerra por parte de alguns guardiões da ortodoxia 
científico-religiosa, já que questionava a premissa básica da 
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comunidade cientifica e demandava uma separação estrita entre 
religião e ciência da religião. Em 1960, o 10º Congresso da IAHR 

(Associação Internacional de Ciência da Religião) aconteceu em 
Marburg. No decorrer da conferência, foi aprovada por vários 
delegados uma declaração de cinco partes composta pelo 
pesquisador israelense R. J. Zwi Werblowsky. O segundo ponto da 

declaração afirmava que “a consciência do numinoso ou da 
experiência do transcendente (nas religiões em que estes existem) 
são – além do que mais possam ser – indubitavelmente fatos 
empíricos da existência humana e da historia a serem estudados 
pelos métodos apropriados, assim como qualquer outro fato 
humano”. Ele prosseguiu afirmando que “a discussão do valor 
absoluto da religião é excluída por definição, embora possa ter seu 

lugar legitimo em outras disciplinas completamente 
independentes, como, por exemplo, teologia e filosofia da religião” 
(COX, 2006). Esse tipo de ciência da religião alcançou um status 
dogmático. 

Meio século depois de Marburg, cresceu perceptivelmente o 
discernimento de que a sociedade espera mais da ciência da 
religião do que uma neutralidade desinteressada, e sim a vontade e 
a intenção de cooperar na resolução de problemas religiosos. 
Muitas vezes os conflitos religiosos não são lutas pela verdade 
absoluta ou por precisões teológicas, mas lutas pelo pertencimento 
a um grupo. Com demasiada frequência, as identidades são 
definidas religiosamente, e as religiões são instrumentalizadas 

como critérios de identidade. Em “Introdução à Ciência da 
Religião”, o filosofo alemão Heinz-Robert Schlette (nascido em 
1931) pleiteou que a ciência da religião fosse “uma alternativa da 
autorrestrição à mera descrição”. Com boas razões, ele 

argumentou – ainda que de forma ineficiente – contra a ciência da 
religião como “um mero passatempo desinteressado no mundo e 
na história”.  
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Objetivos e tarefas da ciência da religião  
 

Este ensaio apresenta um novo ramo da ciência da religião, a 
ciência prática da religião9, além dos dois ramos clássicos de longa 
data, estudo histórico das religiões e estudo sistemático das 
religiões. Na minha opinião, a ciência da religião consiste em três 

ramos com direitos iguais: história geral e específica da(s) 
religião(ões), ciência da religião sistemática (incluindo religião 
comparada, fenomenologia da religião, e diferentes disciplinas de 
ponte, como sociologia, psicologia, geografia da religião, religião 
material, e estética da religião, que está muito próxima da 
fenomenologia da religião no meu entendimento), e ciência prática 
da religião. O novo ramo combina a busca pela verdade cientifica 

com a utilidade prática. 
Como uma “ciência da percepção”, a ciência prática da 

religião10 volta sua atenção para as pessoas ou os grupos religiosos, 
suas experiências e percepções. A CPR não explica apenas 
realidades presentes repletas de problemas “religiosos” 
(componente descritivo), mas é norteada pela intenção de criação 
de uma realidade melhor e emancipada (componente normativo). 
Alguns falam em ciência da religião aplicada, ciência da religião 
engajada ou ciência da religião comprometida. Entretanto, com o 
termo “prática” eu me refiro a algo completamente diferente da 

                                                
9 Em última análise, o conceito de CPR remonta a Aristóteles, quem diferenciava entre as ciências práticas, 
teóricas e poiéticas. A ciência pura não possui uma relação essencial com a prática, ao contrário da ciência 

prática ou aplicada. Ciência teórica tem a ver com observação, entendimento, conhecimento, enquanto a 

ciência prática requer ação. Aristóteles distingue ‘praxis’ (ação) e poiesis (criação), produção de artefatos 
materiais. A poiesis visa um fim diferente do próprio fazer. Isso só é cumprido quando atinge seu objetivo 

final. Praxis refere-se a uma ação em que o fim é nada mais do que “fazer as coisas bem” (enpraxia). 

Nicolini (2012) explica a diferença entre praxis/poiesis utilizando os verbos to do e to make: “We ‘do’ 
sports, or business, or music, but we ‘make’ ships, houses, and statues”. 

N.T.: não há em português uma diferenciação verbal que exprima a diferença entre to do e to make. 

Ambos seriam traduzidos como “fazer”. Desta feita, optou-se aqui por manter a frase em seu idioma 
original. 

10 Obviamente, a CPR utiliza métodos das ciências culturais, mas na minha opinião, a disciplina em si 
não é parte dos estudos sociais. 
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mera aplicação da verdade cientificorreligiosa “objetiva”. A CPR é 
uma nova disciplina com suas próprias questões, métodos, e um 

distinto universo de discurso. Por último, mas nem por isso menos 
importante, a ciência prática da religião tem meios inovadores de 
ensino e aprendizagem. 

Muitas ciências humanas têm uma dimensão “aplicada”: 

ciências culturais aplicadas, educação física11, linguística, política, 
pesquisas de mídia, teatro etc. Em alguns casos, o conceito de 
aplicação tem uma conotação negativa (p. ex. teologia prática, 
ensino religioso), porque essas disciplinas, como a ciência prática 
da religião, têm seus métodos próprios de pesquisa e seus campos 
de interesse. A CPR recebe suas propostas de campos abrangentes, 
tais como a saúde, o bem-estar, a paz e a justiça. Diferentemente 

da ciência da religião pura, o interesse de pesquisa da CPR se 
encontra no “nível mundano” (Lebenswelt), começa com 
problemas reais, e leva à intervenção (SCHÜTZ, 1967). 

A CPR não apenas ensina fatos e conhecimentos prontos, 
mas trabalha na orientação do conhecimento, a partir da distinção 
do filósofo alemão Jürgen Mittelstraβ (nascido em 1936) entre o 
conhecimento de estoque (Verfügungswissen), conhecimento 
técnico12, e conhecimento reflexivo (Orientierungswissen)13. De 
acordo com Mittelstraβ,  

 

Conhecimento positivo, por si só, não resolve problemas. Deve 
ser acrescido um conhecimento de ação e orientação como 
resposta à pergunta não do que podemos fazer, mas do que deve 

ser feito. Sem tal conhecimento de ação e orientação, surge o 
déficit de orientação, o que significa que nossa habilidade se 
tornará desorientada (MITTELSTRAβ, 1992). 

                                                
11 N.T.: No Brasil, usualmente a educação física é vista como uma disciplina das ciências biológicas. 
Contudo, essa distinção não é consenso em âmbito internacional, e em muitos lugares os educadores 
físicos e as ciências do esporte são vistas como ciências humanas aplicadas. 

12 Um conhecimento dos fatos que nos permite controlar um status ou processo em específico.  

13 Um conhecimento que permite avaliações e julgamentos normativos. Informações não dão 
orientação, mas são a base necessária para tal. 
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A CPR procura contribuir para a investigação de como as 

tradições religiosas moldam (ativam, restringem, controlam) as 
esferas de vida e condições básicas da população religiosa. Tais 
impressões começam com o corpo humano e sua percepção 
sensorial, expressões verbais e não verbais, funções fisiológicas 
únicas, como comer e beber, sexualidade, respiração, sono, 
comportamento de cuidados em saúde, educação, especialmente 
educação religiosa e ensino religioso em escolas, fases da vida, 
especialmente o envelhecimento e a velhice, vida familiar, 
convivência com os outros, vestuário, trabalho, lazer, condições de 
moradia. As concepções de tempo e espaço e as emoções são de 
especial interesse. A CPR não se preocupa apenas com os 
problemas individuais, mas se dedica aos problemas decorrentes 

de diferentes povos religiosos vivendo juntos, conflitos inter-
religiosos e intrarreligiosos, atividades de educação intercultural, 
cuidado geriátrico, cuidado espiritual etc. A CPR também trabalha 
desenvolvendo estratégias pacificadoras para conflitos complexos. 
Marc Gopin, diretor do Centro para Religiões Mundiais, 
Diplomacia, e Resolução de Conflitos, da Universidade Geroge 
Mason em Washington, incentiva a pesquisa “sobre dilemas de 

valores, na medida em que se aplicam a problemas internacionais 
de choque de culturas, globalização, desenvolvimento e justiça 
social”. A direção da nova pesquisa e ensino de Gopin “investiga a 
relação entre tendências globais de não violência e novas 

abordagens para a resolução de conflitos globais”14. 
A CPR não tem apenas seu próprio universo de discurso, 

mas um interesse epistemológico especial, que pode ser 
caracterizado como viável, prático, útil. As ciências humanas 
descobriram que a religião e a espiritualidade são fatores 
importantes na compreensão do fenômeno social e não são mais 
tratadas como epinofenômenos negligenciáveis. Nas políticas 

                                                
14 Disponível em: https://berkleycenter.georgetown.edu/people/marc-gopin. Acesso em: 05 out 2017. 
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sociais, mediação, pesquisa de conflito, planejamento familiar, 
bioética, relações internacionais, pesquisa sobre migração, ética 

intercultural, ética empresarial e corporativa, lei religiosa, religião 
e desenvolvimento etc., a nova disciplina de CPR oferece 
informações e objetivos, bem como valores e convicções validados 
transculturalmente. A CPR oferece orientação no campo das 

religiões.  
 
Perspectivas orientadoras da ciência prática da religião 

 
A CPR se norteia por seis princípios cardinais: (1) CPR aceita 

a unidade da realidade e interpreta a religião como um todo; (2) 
segue a hermenêutica principal15; (3) a CPR é oriunda da convicção 

de que outras tradições religiosas merecem um voto de confiança; 
(4) sua natureza é aberta, pois aprova a “questão aberta”; (5) a 
CPR é guiada por uma abordagem orientada ao problema; (6) a 
CPR desenvolve um tipo especial de ensino e aprendizagem. 
 
Religião como um todo 

 
A religião é um todo com diferentes dimensões: comunidade, 

ações, ensino, experiências. Sua investigação demanda que se leve 
em conta a relação e o encontro das religiões, sua percepção 
enviesada de outras religiões (TWORUSCHKA, 2008), 
determinantes político-econômicos, bem como suas formas bem 

sucedidas de mediação e ensino. A religião não é um sistema 
construído de verdades intelectualmente compreensíveis, mas um 
organismo completo que possui seus “núcleos vivos” ou “centros 
de vida” (TWORUSCHKA, 2017), como ensinado por Mensching. 

Religião só existe na multiplicidade das religiões. A CPR retoma a 

                                                
15 “A principal preocupação da ciência da religião é expor diferenças nessas visões de mundo para 

que possamos entender as crenças e práticas de uma ampla variedade de sujeitos culturais”. 

(William ‘Chip” Gruen): https://www.insidehighered.com/views/2016/08/22/understand-todays-
world-more-students-should-study-religion-essay. 
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abordagem comparativa suprimida da fenomenologia da religião 
(“religião comparada”), em especial o método de tipologia que 

desempenhou um grande papel na “ciência da religião clássica”. De 
acordo com o conceito de uma interpretação fractal da diversidade 
religiosa, desenvolvido por Perry Schmidt-Leukel,  

 

[...] cada religião compreende características e traços de outras 
religiões. Cada elemento ou aspecto das religiões parece se 

encaixar em algum tipo de configuração fractal. Isto é, a 
diversidade religiosa é “dimensionada”: sua ocorrência em um 
nível global é replicada dentro de cada uma das principais 

religiões. As religiões se assemelham umas às outras, mas se 
assemelham justamente dentro de sua própria diversidade 
(SCHMIDT-LEUKEL , 2017)16.  

 

Entendimento 
 
John Kerry, Secretário do Estado dos EUA, admitiu em 2013: 

“Eu frequentemente digo que se eu voltasse à faculdade hoje, me 
formaria em religiões comparadas, e não em ciência política [...] 
porque os sujeitos religiosos e as instituições estão desempenhando 
um papel influente em toda região do mundo”17. O entendimento 
costumava ser uma categoria importante na hermenêutica 

europeia da ciência da religião (Religionswissenschaft des 
Verstehens, Gustav Menschin). Agora, ao menos nos países de 
língua alemã18, é rara a leitura sobre o entendimento na ciência da 
religião. Até certo ponto, a ciência da religião britânica e a 

americana contam uma historia diferente. Muitos autores 
enfatizam o  

                                                
16 Temos que agradecer Wolfgang Gantke por suas ópticas teoricamente exigentes a respeito da 

concepção de sagrado de Otto, e sua utilidade para a ciência da religião moderna. Na pluralidade de 
reflexões sobre o sagrado, Schmidt-Leukel uma similaridade central e transreligiosa. 

17 Disponível em: https://www.insidehighered.com/views/2016/08/22/understand-todays-world-
more-students-should-study-religion-essay. 

18 Emblemático dessa abordagem e apenas uma de suas muitas representações. Veja também: 
http://www.zegk.uni-heidelberg.de/religionswissenschaft/rewi/heidelberg.html 
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desejo acadêmico de entender os habitantes e as culturas do 
mundo. Nós treinamos nossos alunos a ler atentamente, pensar 
profundamente, escrever de forma convincente e, acima de tudo, 

analisar cuidadosamente o importante papel – e as vezes decisivo 
– que a religião desempenha na vida de atores culturais em todo 
o mundo [...] Entretanto, para aqueles que aspiram à liderança 

no século XXI, o conhecimento das religiões do mundo a partir de 
uma perspectiva não confessional não é um luxo, mas uma 

necessidade. O estudo da variedade de tradições religiosas em 
todo o mundo deixa bem claro que pessoas diferentes operam 
sobre diferentes hipóteses acerca de como o mundo funciona. 

Para entender suas ações, devemos também entender suas 
motivações (ibid.). 
 

O voto de confiança 

 
Conforme demonstramos, a corrente principal da ciência da 

religião provém de um naturalismo metodológico (p. ex., 
agnosticismo e ateísmo metodológico), demonstrando nenhum 
interesse existencial na religião em si. Contrariamente a esta 
pressuposição implícita, a CPR defende a “hermenêutica da 
confiança”, de Bollnow. Inspirado em Paul Ricouer, Bollnow 
desenvolveu o modelo de “dupla hermenêutica”. Por um lado, uma 
versão “destrutiva”, que procura duvidar, destruir, desmarcarar e 
matar o ídolo. De outro, uma “hermenêutica auditiva”, com a 
“declarada intenção de ouvir” e o objetivo de compreender. 

Enquanto a “hermenêutica da suspeita” deseja apenas desmascarar 
os interesses dos poderes e das diferenças de classe, a 
“hermenêutica da confiança” está aberta para uma “riqueza de 
fenômenos” e significância (BOLLNOW, 1975). 

 
O princípio da “questão aberta”  

 
Segundo Otto-Friedrich Bollnow, é recomendável que se 

aplique o princípio da “questão aberta”. Conforme afirma, 
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“‘questão aberta’ não significa uma pergunta ainda sem resposta 
ou até mesmo irrespondível, mas uma questão cujo resultado não é 

predominado pela maneira que se formula a pergunta, sendo 
aberta a novas, surpreendentes e inéditas respostas (BOLLNOW, 
1972). Gantke implementa esse princípio metodológico vital na 
ciência da religião, a fim de evitar um naturalismo metodológico 

absolutista, e possibilitando então um maior pluralismo 
metodológico. Do que foi dito até agora, é possível negar a 
possibilidade da existência de uma ciência da religião objetiva, 
neutra, sem denominação e livre de juízos de valor. Não há, 
portanto, um “ponto arquimediano” que possa ser adotado pelo 
pesquisador. 
 

Orientação de problemas e conflitos 
 
Fenomenologia da religião orientada para o problema 

 
A ideia de uma “fenomenologia da religião orientada para 

o problema” foi desenvolvida pelo cientista da religião alemão 
Hans-Joachim Klimkeit (1939-1999). Sua motivação vinha do 
desejo de “alcançar as questões básicas que sempre preocuparam a 
humanidade” (KLIMKEIT, 1988). As tradições religiosas do mundo, 
tanto do passado quanto do presente, não oferecem apenas 
insights sobre questões básicas e problemas-chave, mas também 
possuem respostas potenciais para tais questões. Assim, uma 

fenomenologia da religião orientada ao problema recebe seu 
significado fundamental por meio do pensamento multiperspectivo 
acerca de problemas globais básicos. Os objetos da ciência da 
religião não deixam o receptor inalterado. Eles contêm um 

conhecimento orientado, podem dar conselhos, fornecer opções, e 
ajudar estes receptores a deixar suas condições de desorientação. 
Ao invés da construção de um ethos mundial (KÜNG, 1990), faria 
maior sentido à fenomenologia da religião explorar as tradições 
religiosas do mundo a partir de suas sabedorias internas e atitudes 
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existenciais básicas. Entre tradições religiosas maiores e menores 
há diferenças, pluralidades e incomparabilidades em determinadas 

áreas que se sobrepõe. Klimkeit estava interessado nas perguntas 
kantianas: O que posso saber? O que devo saber? O que posso 
esperar? Por trás dessas questões existenciais, estão os 
“problemas-chave principais da época” (KLAFKI, 1994), como paz, 

meio-ambiente, direitos iguais, distribuição igualitária, 
consequências técnicas, democratização e capacidade de felicidade.  
 
O que é um problema? 

 
“Toda vida é uma solução de problemas”19, e cientistas são 

“solucionadores de problemas”. Para Popper, a ciência começa a 

partir dos problemas, e não com fatos e observações nus. É 
principalmente ao lutar contra um problema que o cientista faz 
suas observações. Mas primeiro o conceito de orientação ao 
problema deve estar definido. O que é um problema? Formalmente 
falando, um problema consiste em três condições essenciais, “um 
estado inicial indesejável, um estado final desejado e uma barreira, 
para ir de um estágio para outro” (SCHMIDT, 2011). O termo 
“pesquisa cientifica orientada ao problema” remonta, ao que tudo 
indica, ao filósofo da ciência Pierre de Bie (1973). A CPR organiza-
se dentro da tradição Aristotélica, em que o assombro ou a 
curiosidade são o inicio da filosofia. A CPR está interessada em 
problemas sociais maiores20. 

Gaurab Bhardwaj, professor associado de estratégia e gestão 
da Universidade de Babson, em Massachusetts, afirma que  

 

[...] estamos cercados por grande problemas que, se resolvidos, 
ainda que parcialmente, transformarão industrias e sociedades e 

melhorarão a vida de muitos. Normalmente, não pensamos 

                                                
19 Título do livro de Karl Popper. Cf. POPPER, Karl. All Life is Problem Solving. London: Routledge, 
1999. 

20 Cf. A análise do físico-nuclear norte-americano Alvin M. Weinberg (1972). 
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nesses cenários como a província do negócio empresarial, mas 

deveriamos. A educação empresarial transmite conhecimentos, 
habilidades, e uma mentalidade que é urgentemente necessária 
para resolver grandes problemas sociais. Nós temos uma vida. 

Porque não desempenhar um papel em algo que realmente terá 
consequencias?21. 
 

Para a análise politica e sociológica da realidade, as religiões 
não são mais consideradas um efeito colateral negligenciado, sem 
um impacto significativo no sistema. As análises sobre a sociedade 
calculam cada vez mais o fator religião quando planejam 
estrategias de avaliação complexas, locais ou globais, para 
processos sustentáveis de desenvolvimento. O fator religioso é 
agora considerado ao menos contributivo, quando não substancial, 
em diferentes contextos, como na politica social, mediação, ciência 

politica, pesquisa de conflitos, cooperação para o desenvolvimento, 
planejamento familiar, bioética e questões de migração, pesquisas 
sobre a paz, relações internacionais, direito religioso, ética 
intercultural, ética comercial e empresarial. 
 
Conflito 

 

Há uma diferença entre os termos “problema” e “conflito”. 
De acordo com o economista australiano e conselheiro de conflitos 
Friedrich Glasl, um conflito social é  

 
uma interação entre atores (individuos, grupos, organizações, etc.), 
em que pelo menos um ator experimenta incompatibilidades em 

pensar/imaginar/perceber e/ou sentir e/ou querer com outro ator 
(outros atores) de tal forma que aconteça a um dano através de 
outro ator (outros atores) (GLASL, 2013).  

 

Os conflitos estão presentes quando existem 

incompatibilidades, como em desentendimentos, diferenças de 

                                                
21 Disponível em: https://www.aspeninstitute.org/programs/business-and-society-
program/gaurab_bhardwaj/. Acesso em 29 set. 2017. 
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sentimentos, tensões que surgem de diferenças cognitivas, 
emocionais, voluntárias e pragmáticas. A CPR deve estar aberta a 

explorar a psicologia e também pesquisas sobre conflitos e paz, de 
modo a alcançar o conhecimento necessário para o processamento 
de problemas conflitantes. 
 

Ensino e aprendizagem  
 
Para a CPR, relacionamentos intergrupais são bastante 

relevantes. Para melhorar essas relações, a CPR requer cooperação 
interdisciplinar com várias disciplinas acadêmicas ligadas à temas 
atuais (cf. TREICHEL; MAYER, 2011; SCHLIESSER, 2017), tais 
como comunicação transcultural, mediação, pedagogia, gestão de 

conflitos, neurociência cognitiva etc. e, é claro, teologia22. 
Para a CPR existem várias abordagens (BEELMANN, 2013): 

(1) intervenção de contato, que supõe que a interação entre 
membros de diferentes grupos sociais leva à redução de 
preconceitos e tendência à discriminação; (2) intervenção 
intergrupal baseada no conhecimento, como programas de 
treinamento em diversidade e antirracismo, focalizando a 
transmissão de conhecimento sobre os membros de diferentes 
grupos sociais, com o objetivo de mediar valores e normas como 
pluralidade cultural ou direitos humanos gerais; (3) intervenções 
que promovem a competência individual, que são sobre adoção de 
perspectivas, empatia, recursos para resolução de conflitos, e 

competência social no geral23. 

                                                
22 Martin Leiner (Jena): “O Jena Center for Reconciliation Studies (JCRS) foi fundado em julho de 2013 
com o objetivo de alcançar uma compreensão teórica dos processos, medidas e práticas relevantes para 

promover as melhores relações possíveis em contextos afetados pela violência, atrocidades, genocídios, 

guerras, ditaduras, segregação, escravidão e outros crimes contra a humanidade. Estudos de reconciliação 

é um campo científico transdisciplinar e multiescalar que se concentra nas dinâmicas individuais, grupais, 
intergrupais e políticas”. http://www.jcrs.uni-jena.de/. 

23 Não pretendo enumerar aqui os múltiplos programas de treinamento no campo de treinamento e 
educação.  
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Há uma conexão entre uma maior competêncaia social, 
empatia e meditação.  

 

Assim, os resultados mostram que técnicas básicas de mindfulness 
praticadas frequentemente são os métodos mais adequados para 
aumentar a consciência e o desempenho em várias áreas cognitivas. 

Entretanto, se o seu objetivo é ser menos propenso ao estresse na 
vida cotidiana ou melhorar suas habilidades sociais, como empatia, 

compaixão e tomada de perspectiva, você deve usar outras técnicas 
de treinamento mental que focalizam o “‘nós” e o vinculo social 
entre as pessoas.”24 

 

A sugestão de Marc Gopin para a mudança dos hábitos 
humanos certamente vai ao encontro dos modos e métodos de 
ensinar e aprender CPR.  

 

Esses hábitos incluem o cultivo da compaixão, empatia e amor 
[...] Se ensinamos o que as grandes tradições espirituais do 
mundo ensinam, que é amar o próximo, amar o estranho, e até 

amar o inimigo, isto tem um efeito magnético [...] À medida que 
desenvolvemos empatia com estranhos através da música, filmes, 
grande literatura, interações e ações simples, isso muda o 

cérebro. Se eu amo os do lado oposto, meu cérebro é ativado de 
um modo diferente25. 
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O pesquisador como benfeitor? 

Reflexões sobre os equívocos da Ciência 
Prática da Religião e sua alternativa 

 
Frank Usarski 

 
 

Considerações preliminares 
 
Nos últimos anos se tem colocado com mais frequência a 

pergunta se a Ciência da Religião – tradicionalmente concebida 
como uma disciplina comprometida com a atitude de indiferença 
em relação a seus objetos de estudo – pode assumir funções extra 
acadêmicas em prol de solução de determinados problemas 
práticos. Uma das manifestações da busca para uma resposta é o 
artigo “Ciência Prática da Religião: considerações teóricas e 
metodológicas” de Udo Tworuschka (2013), publicado no 
Compêndio de Ciência da Religião. O texto gerou um bom debate 

sobre assuntos afins entre cientistas da religião brasileiros e 
merece reconhecimento por causa disso. 

O potencial inspirador de um texto, porém, é apenas um dos 
vários critérios de qualidade de um ensaio. Como avaliar a 

abordagem de Tworuschka do ponto de vista mais amplo, levando 
também em conta aspectos como a adequação epistemológica e a 
coerência lógica do capítulo em questão? A hipótese a ser 
plausibilizada neste texto é de que em relação aos dois últimos 
parâmetros, a proposta de Tworuschka deixa a desejar e é, até 
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mesmo, disfuncional em termos dos esforços coletivos de manter o 
perfil próprio da nossa disciplina no Brasil. A releitura crítica do 

artigo de Tworuschka, neste espírito, é organizada em quatro passos. 
Em primeiro lugar será oferecido um resumo sucinto da 
argumentação do texto enfocado. Os dois itens seguintes 
identificarão os pontos problemáticos da abordagem do colega 

alemão. Por último, será apresentado um modelo alternativo à 
proposta de Tworuschka, o que já sinaliza que a discussão crítica da 
Ciência Prática da Religião “à la Tworuschka” não tem como objetivo 
questionar os bons motivos de cientistas da religião contemporâneos 
de fortalecerem o lado “pragmático” da nossa disciplina. 
 
A abordagem de Tworuschka 

 
As pretensões de Tworuschka não são modestas. O autor 

alemão alude a conceitos Kuhnianos quando apresenta sua aborda-
gem, no tom de uma chamada para uma virada de paradigma ou, 
até mesmo, para uma revolução cientifica em nossa área, que 
acabaria com a “ciência normal”, ou seja, com o então status quo 
da nossa disciplina. Tal Ciência da Religião convencional é 
identificada por Tworuschka (2013, p. 586) como uma “visão 
antiga” a ser superada pela escola alternativa proposta por ele 
mesmo. Neste sentido, não apenas o termo e o conceito de Ciência 
Prática da Religião são relativamente novos (idem, p. 577), como 
também a abordagem representa algo inovador. Não se trata, 

portanto, de um “apêndice nu da supostamente pura Ciência da 
Religião” (idem, p. 579), mas sim de uma nova disciplina que 
possui identidade própria e se diferencia, como ramo próprio, dos 
dois braços clássicos da nossa disciplina, a saber: a História da 

Religião e o Estudo Sistemático da Religião. 
Esta pretensão é ambígua. Entre os aspectos válidos para a 

Ciência da Religião há décadas, Tworuschka destaca o caráter 
interdisciplinar e transdisciplinar da nossa área e sua 
contrapartida material, a pluridimensionalidade do nosso objeto e 
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o fato de que ele é intimamente ligado com outras esferas da vida 
humana. Ao mesmo tempo, a Ciência Prática da Religião não se 

contenta com o estudo dos textos produzidos por elites religiosas. 
Inclui no seu espectro de fontes os relatos dos leigos em prol da 
investigação das práticas e dos modos de conduzir suas vidas 
religiosas. Por estas razões, estudantes da religião são estimulados 

a entrarem em contato direto com as diferentes comunidades 
religiosas e conviverem com seus membros. Simultaneamente, 
pesquisadores comprometidos com a Ciência Prática da Religião 
investigam as imagens publicas deste grupo e suas posições diante 
da sociedade maior. 

Nenhuma destas afirmações representa algo novo. Desde 
suas primeiras articulações, cientistas da religião estão conscientes 

de que aquilo que chamam de “religião” corresponde a uma 
entidade composta de diferentes dimensões cuja investigação 
depende de conquistas de subdisciplinas como a Etnologia e a 
Antropologia, de projetos mais específicos nas áreas da Sociologia 
de conhecimento ou da Psicologia Social. A superação da 
Fenomenologia Clássica da Religião e seu interesse nas 
experiências de virtuosos das chamadas “grandes religiões” na 
década de 1970 têm aberto nossos olhos para a complexidade do 
mundo religioso para além da espiritualidade e dos raciocínios das 
elites religiosas. Mas já bem antes da ascensão do chamado 
“paradigma interpretativo” (cf. WILSON, 1970) nas ciências 
humanas e sua ênfase no “mundo vivo” dos sujeitos, havia 

representantes da nossa disciplina que tinham argumentado a 
favor de uma sensibilidade do pesquisador da religião para com a 
realidade religiosa praticada no cotidiano. 

O mais citado neste sentido é o conceito de personalização 

dos estudos da religião, formulado por Wilfred Cantwell Smith 
(1959) em um ensaio em que o autor questiona o foco exclusivo 
nos deuses, doutrinas e instituições religiosas e exige uma maior 
atenção na vida religiosa das pessoas comuns. Mais do que isso, 
Smith quer reservar a sigla “cientista da religião” para aqueles 
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pesquisadores que fazem justiça ao fato que nosso objeto encontra-
se na vida humana. Vale lembrar que a publicação de Smith é de 

1959, ou seja, meio século anterior ao lançamento da coletânea 
Praktische Religionswissenschaft (cf. KLÖCKER; TWORUSCHKA, 
2008), que pode ser considerada a primeira obra maior de 
Tworuschka em prol da divulgação da sua abordagem. 

Algo semelhante vale para a ênfase no caráter 
interdisciplinar da nossa área diante de seu objeto multifacetado. Já 
em 1899, 111 anos antes do lançamento da obra de Tworuschka, 
Cornelis Petrus Tiele (1899, p. 12) salientou que a Ciência da 
Religião incorpora os resultados e insights de diferentes 
“disciplinas preparatórias”, e em 1918, para citar apenas mais um 
exemplo, Washburn Hopkins (1918, p. i) afirmou que disciplinas 

como a História, a Antropologia, a Psicologia ou a Sociologia teriam 
consideravelmente contribuído para o estudo da religião. Desta 
maneira, a maioria dos traços associados à Ciência Prática da 
Religião não são exclusivos, mas sim, representam constituintes da 
Ciência da Religião independente de uma autodeclararão enquanto 
disciplina prática ou não. 

Em comparação com estes elementos consensuais, já 
aparecerem no resumo da abordagem de Tworuschka uma série de 
formulações que indicam uma diferença fundamental entre a 
Ciência Pratica da Religião e a Ciência da Religião convencional. Para 
tal, a nomenclatura “Ciência Prática da Religião” é sintomática. 
Segundo Tworuschka, a expresão alude à transformação e à 

mudança que consistem no desenvolvimento de normas, modelos e 
tarefas organizacionais para uma ação em sentido sociopolítico. A 
“Ciência Prática da Religião”, portanto, “faz um esforço para reagir 
contra problemas urgentes induzidos pelas religiões” 

(TWORUSCHKA, 2013, p. 582) pacificando, humanizando e 
restringindo conflitos. Para salientar esta exigência, Tworuschka 
cita, como exemplos que necessitam de uma intervenção, 
fenômenos, como o “fanatismo religioso”, o “radicalismo”, o 
“fundamentalismo”, o “terrorismo”, a “escravidão” e a “supressão 
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das mulheres” (idem, p. 584). Todos estes tópicos cabem naquilo 
que Tworuschka, com referência a seu mestre Gustav Mensching, 

entende como “erros na religião” (idem, p. 581). 
Para Tworuschka, a crítica às religiões, neste sentido, pode 

se referir à procura de Johann Gottfried Herder (1744-1803) “por 
uma porta dos fundos do relativismo cultural”, que levou o filósofo 

alemão a postular que os estudantes da época deveriam não apenas 
apreciar fenômenos culturais admiráveis e amáveis, mas deveriam 
também identificar o que neles “é repugnante, hediondo e 
depreciativo”, aprendendo a “odiar e desprezar” tais aspectos 
indesejáveis (TWORUSCHKA, 2013, p. 584). Baseado nestes 
princípios, Tworuschka expressa sua esperança de que a Ciência 
Prática da Religião promovesse realidades “melhores” no futuro. 

 
Problematização imediata 

 
Alguns dos problemas implícitos nas afirmações de 

Tworuschka são imediatamente óbvios e nem necessitam um 
raciocínio baseado na filosofia e na sociologia da ciência para 
serem identificados. Já uma primeira leitura do seu texto chama 
atenção para o fato de que Tworuschka menciona algumas zonas 
problemáticas dentro e acerca da religião, como o 
fundamentalismo, mas nem as operacionaliza e nem as concretiza 
mediante exemplos do trabalho de um cientista prático da religião. 
Em vez disso, provoca perguntas como as seguintes: O que 

qualifica uma “constelação problemática” relacionada a uma 
religião? Onde termina a certeza subjetiva de um fiel de que sua 
religião representa a verdade e deve ser seguida sem concessões e 
começa aquilo que Tworuschka chama o fundamentalismo? Em 

que consta a competência de um cientista da religião para 
identificar zonas de conflito? Como se justifica uma intervenção? O 
que exatamente significa a afirmação de que um cientista contribui 
para um “futuro melhor”? Futuro de quem? Quem se beneficia 
com a intervenção? Independente destas dúvidas, percebe-se no 
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texto de Tworuschka uma unilateralidade de argumentação 
favorecendo a perspectiva da sociedade majoritária, negligenciando 

a possibilidade de que a opressão de uma religião pode ser 
interpretada como um problema político ou ético, justificando – na 
lógica do autor – a intervenção de um cientista prático da religião. 

Essas são apenas algumas das questões que o texto de 

Tworuschka provoca à primeira vista. Inúmeros exemplos poderiam 
ser citados para ilustrar os dilemas pragmáticos e conceituais 
ignoradas pelo colega alemão. Não há espaço aqui para apresentar o 
espectro destes problemas, mas pelo menos um exemplo será citado 
a seguir para comprovar que as preocupações acima mencionadas 
são realistas e podem afetar nossos esforços acadêmicos. 

Em 1991, o professor de Estudos da Religião e da 

Antropologia da Universidade de Boston, EUA, Frank J. Korom, 
estava realizando pesquisas de campo em Trinidad onde tinha feito 
amizades com alguns xiitas, integrantes de um grupo especifico 
dentro da minoria islâmica na ilha. No início do mês muḥarram, 
época do calendário islâmico particularmente importante para os 
xiitas e momento de celebrações polêmicas por causa da prática de 
autoflagelação, os sunitas da ilha articularam publicamente fortes 
críticas aos costumes dos xiitas. Na busca por uma autoridade 
disposta a apoiar a causa xiita, os amigos de Korom o procuraram 
com o pedido de se articular em prol da legitimidade das 
festividades. Inicialmente hesitante, Korom finalmente cedeu e se 
pronunciou via rádio e televisão em defesa dos xiitas. Quando 

voltou à ilha em 1997, Korom foi novamente confrontado com a 
disputa intraislâmica. Desta vez, porém, foram os sunitas que 
buscaram o pesquisador, solicitando uma declaração de acordo 
com as críticas às festividades xiitas. Devido à importância de uma 

relação construtiva com as duas facções islâmicas, Korom decidiu 
se manter em silêncio, reassumindo sua postura de indiferença 
diante dos objetos da sua pesquisa (STAUSBERG, 2014). 
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O caso acima relatado é sintomático para as múltiplas 
armadilhas que esperam um cientista prático da religião 

condicionado a abordar pontos nevrálgicos do mundo religioso. 
As falhas da abordagem de Tworuschka, porém, vão além 

das dificuldades indicadas até aqui. Este segundo nível de 
problemas tem a ver com o rompimento de Tworuschka com as 

normas metateóricas que são válidas para qualquer área 
acadêmica, inclusive para a Ciência da Religião. Defende-se aqui a 
hipótese de que o abandono destes princípios de fundo coloca o 
patrimônio intelectual da nossa disciplina em cheque, danificando 
a integridade intelectual da nossa comunidade cientifica. 
 
Problematização aprofundada 

 
O texto “inicial” sobre a Ciência Prática da Religião publicado 

por Tworuschka em 2008 termina com uma citação de um ensaio 
de Pierre Bourdieu (2002), em que o sociólogo francês se declara a 
favor de um “conhecimento cientifico comprometido”. Para 
Tworuschka, as seguintes frases do artigo são decisivas: 

 
A maioria das pessoas cultas, especialmente na área das ciências 

sociais, tem uma dicotomia na mente que me parece 
problemática: isto é, a dicotomia entre erudição e compromisso, 

ou seja, a diferenciação entre aqueles que se dedicam ao trabalho 
acadêmico pesquisando com métodos específicos em nome da 
ciência e outros cientistas, e aqueles que se engajam e levam seu 

conhecimento para fora. Essa oposição é artificial. Na verdade, 
nós, cientistas autônomos, temos que trabalhar conforme as 
regras científicas para gerar e aperfeiçoar um conhecimento 

engajado. Ou seja, é preciso uma erudição comprometida. Para 
ser um cientista verdadeiramente e legitimamente engajado, é 

preciso transformar conhecimento em conhecimento engajado. 
Porém, adquire-se um conhecimento desse tipo apenas através de 
um trabalho científico orientado em regras e normas das ciências 

(TWORUSCHA, 2008, p. 22, tradução minha). 
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Tworuschka entende este trecho como uma confirmação da 
sua própria abordagem, mas as frases são abertas para uma leitura 

oposta. Nesta ótica alternativa destaca-se: (a) a exigência de que 
um cientista trabalha conforme as regras cientificas; e (b) que o 
conhecimento assim elaborado necessita de uma “transformação” 
para que ele se torne um conhecimento engajado. Tratam-se de 

duas operações distintas, tanto em termos de funções heurísticas 
quanto no que diz respeito a sua sequencialidade. 

Esta leitura está de acordo com a discriminação de diferentes 
estágios do processo da produção de conhecimento. As respectivas 
reflexões foram inauguradas por uma publicação de Hans 
Reichenbach (1938), em que o autor distingue dois momentos desta 
trajetória intelectual; a saber: o contexto da descoberta e o contexto 

da justificação. Mais tarde, outros autores adicionaram uma 
terceira categoria, isto é, o contexto de utilização 
(AUTORENKOLLEKTIV LEIPZIG, 1968, p. 22, passim). Cada uma 
das fases cumpre uma função específica e confronta o pesquisador 
com uma lógica própria. 

O contexto da descoberta refere-se às circunstâncias sob as 
quais um pesquisador torna-se consciente de um problema 
posteriormente trabalhado de acordo com as exigências da sua 
comunidade científica. Não é necessário que o problema seja 
descoberto por meio de revisão do estado da arte de um campo de 
pesquisa consensual entre os representantes de uma disciplina. É 
bem possível, e de fato frequente, que uma determinada 

constelação sociopolítica observada na esfera pública chame a 
atenção de um cientista e desperte seu desejo de trazer o respectivo 
problema para a academia. 

Neste ponto, inicia-se a segunda fase do processo, associada ao 

contexto de justificação. Ele segue de uma lógica radicalmente 
diferente das plausibilidades e exigências do cotidiano. Trata-se de 
uma esfera afastada dos negócios diários, de um ambiente 
socialmente construído em prol de um conhecimento que supera as 
opiniões, intenções, crenças e esperanças que nos norteiam como 



Frank Usarski | 71 
 

seres humanos comuns e cidadãos. A distância da ciência do 
cotidiano não é consequência de uma decisão de cientistas singulares 

pertencentes a uma determinada disciplina, mas sim o resultado de 
um processo histórico de diferenciação macrossocial durante o qual a 
ciência se emancipou do controle eclesiástico e político, assumindo o 
caráter de um subsistema específico. Uma série de normas assegura 

a integridade deste contexto de justificação. Dentre elas, 
encontram-se os quatro princípios de Thomas Merton (1973), 
postulados em 1973. Três deles são imediatamente relevantes para a 
leitura crítica da abordagem de Udo Tworuschka. 

O primeiro critério é o princípio de universalismo em 
oposição ao etnocentrismo. Para diminuir o impacto do último, o 
pesquisador é chamado para domesticar – na medida possível – 

sua perspectiva pessoal predefinida. 
A segunda norma de Merton que interessa aqui é o 

chamado “altruísmo”. Trata-se da ausência de um interesse 
individual extra-acadêmico por parte dos membros de uma 
comunidade acadêmica. O que deve contar para a fase dois do 
processo científico é a fidelidade do pesquisador aos fatos – 
desejados ou não do ponto de vista cotidiano –, e a aprovação da 
sua obra por seus pares. 

O terceiro critério relevante é chamado por Thomas Merton 
de “ceticismo organizado”. O pesquisador é incentivado a manter 
uma postura autocrítica diante de possíveis falhas do seu trabalho. 
Isso o protege, bem como a comunidade científica em cujo nome 

ele opera, de conclusões precoces e definitivas. Em vez disso, ele 
conta com o desafio contínuo dos insights – sempre provisórios – 
por novos dados e tendências teóricas alternativas. 

De acordo com sua constituição enquanto subsistema, a 

ciência existe em um isolamento relativo em relação a outras 
esferas sociais. Grande parte dos seus discursos não são 
publicamente acessíveis devido ao grau de sua complexidade 
teórica e sofisticação linguística. O cientista, porém, apropria-se 
“não apenas de uma linguagem específica, mas também de 
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estruturas mentais, procedimentos de solução de problemas e 
modalidades de percepção” (LENZ, 2006, p. 11). Em momentos em 

que um indivíduo assume seu papel como cientista, ele muda sua 
estrutura de relevância (SCHÜLTZ, 1971). O pragmatismo do 
cotidiano, a necessidade de obter uma postura normativa diante de 
fenômenos que nos acercam em nossa esfera do dia-a-dia é trocada 

por uma busca pela expansão e aperfeiçoamento do estoque de 
conhecimento científico. Esta orientação não é de natureza 
pragmática, mas puramente intelectual e teórica. Os insights 
obtidos no contexto de justificação são cercados por jargões 
herméticos. Por isso, circulam, por enquanto dentro da esfera da 
ciência (RÖDDER, 2009, p. 26), e constituem o estoque de 
conhecimento em andamento. 

Um conhecimento produzido nesta “torre de marfim”, 
portanto, tem em um primeiro momento valor e funcionalidade 
para os habitantes desta torre. Todavia, nenhum resultado de 
operações relacionadas ao contexto de justificação é condenado a 
ficar encapsulado no mundo acadêmico. A divulgação pública dos 
conteúdos por fora dos murros da academia marca um outro tipo 
de atividade intelectual, relacionado ao contexto de utilização. 
Trata-se de um terceiro momento do processo de produção de 
saber que depende cronologicamente e substancialmente das duas 
fases anteriores (gênese de problemas no contexto de descoberta, 
reformulação e solução do problema conforme a lógica da 
disciplina no contexto da justificação). 

 
Consequências 

 
A Ciência Prática da Religião apresentada por Udo 

Tworuschka negligencia a diferença entre os diferentes momentos 
do trabalho acadêmico. Desrespeitando a sequencialidade e as 
lógicas próprias dos contextos de descoberta, justificação e 
utilização, o autor alemão compromete a conquista histórica da 
emancipação da ciência da tutela eclesiástica e política, abrindo 
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mão de dois fundamentos epistemológicos cruciais à Ciência da 
Religião: (a) o compromisso com a descrição dos nossos objetos 

sem interferência das posições extra-acadêmicas do pesquisador; e 
(b) a análise dos dados levantados em uma atitude norteada pelo 
princípio de indiferença ideológica. 

Por estas razões, apela-se à comunidade de cientistas da 

religião que mantenha uma distância crítica à Ciência Prática da 
Religião no sentido acima resumido e problematizado. 

O ceticismo contra a abordagem do Tworuschka não 
significa uma negação do potencial da Ciência da Religião de 
contribuir para discussões públicas sobre problemas “reais”. Pelo 
contrário, concorda-se com o autor alemão quando ele chama 
atenção para a atual importância da religião como fator político, 

aponta para o reconhecimento do papel decisivo da religião por 
parte das ciências sociais e considera a Ciência da Religião 
relevante para debates públicos afins. Em oposição a Tworuschka, 
porém, afirma-se que a contribuição da Ciência da Religião não 
pode ultrapassar os limites do trabalho acadêmico. Salienta-se em 
distinção ao autor alemão a obrigação do acadêmico de respeitar as 
normas válidas para o contexto de justificação. Mais do que isso, 
defende-se a hipótese de que a Ciência da Religião cumpre uma 
função extra-acadêmica exatamente por causa do seu 
compromisso com a distância de disputas sociopolíticas do 
cotidiano. Neste sentido, nossa disciplina tem se mostrado profícua 
fora dos muros das universidades desde a sua institucionalização 

na segunda metade do século XIX. 
Reflexões sobre esta utilidade inata foram desenvolvidas em 

duas direções. Primeiro, há contemplações ao redor do impacto 
inevitável que um estudo sobre uma religião tem sobre os objetos 

daquela investigação. Uma formulação bem conhecida desta função 
é o princípio de “tensão com os fiéis”, gerada por resultados 
científicos em relação ao autoconceito discrepante dos membros da 
comunidade pesquisada (cf. PYE, 2001). Trata-se de um efeito 
implícito da execução honesta do nosso repertório heurístico no 
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espírito do chamado “agnosticismo metodológico”, que obriga o 
cientista da religião a analisar fenômenos religiosos em termos não 

religiosos. Buscar razões para as semelhanças entre a Torá, o Novo 
Testamento e o Corão na vida de Mohamed enquanto habitante da 
península arábica, exposto à influência de narrativas judaicas e 
cristãs, não é um esquema explicativo bem-vindo por seguidores 

do Islã convictos da origem divina do seu livro sagrado. 
O confronto entre uma abordagem estritamente socio-histórica, 

por um lado, e uma religiosa, por outro, não é algo que a Ciência 
da Religião constrói para desmistificar seu objeto de pesquisa. Mas 
na medida em que muçulmanos se tornam conscientes dos 
resultados ganhos de acordo com uma perspectiva racional no 
âmbito da Ciência da Religião, enfraquece-se a estrutura da 

plausibilidade (BERGER, 2017, p. 37-38) que tem sustentado a 
visão do caráter celestial do Corão. Desta maneira, a Ciência da 
Religião – sem ter deliberadamente intencionado tal efeito – 
relativiza a naturalidade com a qual os mantenedores de uma 
cosmovisão tradicionalmente espiritual enxergam sua própria 
tradição, despertando reações por parte do Islã em prol da 
autodefesa e/ou do diálogo construtivo com o pensamento 
moderno. Do ponto de vista político, as consequências destas 
reflexões intraislâmicas podem ser consideradas positivas ou 
negativas. O que conta aqui é o fato de que o caso exemplifica o 
efeito colateral de um conhecimento científico produzido de acordo 
com as normas constitutivas para o contexto de justificação. 

O segundo raciocínio sobre a utilidade implícita do trabalho 
acadêmico de um cientista da religião aponta para efeitos opostos. 
Desta vez, o beneficente dos esforços de estudiosos da religião é a 
sociedade majoritária, vítima de informações reduzidas, 

banalizadas ou, até mesmo, distorcidas sobre fenômenos religiosos, 
distribuídas pelas mídias de comunicação em massa. Um livro 
escrito por um cientista da religião dedicado à descrição mais 
abrangente e profunda de uma religião e à contextualização 
sistemática de elementos considerados problemáticos pelo público 
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comum fornece uma imagem mais adequada do objeto em questão 
e contribui para o tratamento coletivo mais justo da minoria cuja 

religião é abordada pela publicação em questão. Neste caso, a 
Ciência da Religião cumpre uma função crítica associada na 
literatura especializada ao princípio da “advocacia involuntária”. 
Uma obra sobre o “jihad” interessada na polissêmica desta 

expressão, o desenvolvimento deste conceito no decorrer da 
história e suas justificativas teológicas, por exemplo, ampliaria o 
horizonte de um debate público unilateralmente focado no 
significativo “guerra santa”, o que geralmente não está no primeiro 
plano quando autoridades muçulmanas usam tal palavra árabe. 
Como no caso do princípio da “tensão com o fiel”, a “advocacia 
involuntária” (STAUSBERG, 2014) não é uma consequência 

planejada de uma decisão política de um agente social incomodado 
com o “clima” da intolerância da atualidade. É um efeito colateral 
de um trabalho acadêmico realizado na atitude da indiferença, de 
acordo com as normas válidas para o contexto da justificação. 

Além das duas linhas argumentativas esboçadas acima, há 
uma terceira corrente de reflexão sobre a relação entre a Ciência 
da Religião enquanto disciplina acadêmica e seus possíveis 
benefícios sociopolíticos. Por trás destas reflexões está a busca para 
a transformação do know how adquirido em um estudo em nossa 
área em um “capital profissional” extra-acadêmico. Sugere-se 
como nomenclatura para as ambições deste tipo o termo Ciência 
da Religião Aplicada. A noção evita confusões em relação à Ciência 

Prática da Religião na visão de Udo Tworuschka e leva em 
consideração que a execução pragmática de um saber acadêmico 
ocorre em um ambiente qualitativo e sequencialmente distinto do 
contexto em que tal conhecimento foi produzido. 

Diferente das duas primeiras linhas de reflexão sobre a 
função sociopolítica da nossa disciplina, as demandas no espírito 
da Ciência da Religião Aplicada representam novos desafios para a 
reorganização do estudo da matéria. Os atuais currículos dos 
respectivos programas de pós-graduação, designados para formar 
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pesquisadores, necessitam de uma reforma que transcenda a (em 
termos do mercado acadêmico irrealista) fixação em carreiras 

acadêmicas propriamente ditas. 
É uma tarefa urgente ampliar o espectro da nossa oferta 

universitária para atender o número crescente de candidatos que 
querem se preparar para a atuação profissional em um museu de 

arte sacra, no segmento da saúde alternativa, ou como guias de 
viagens capacitados a introduzir turistas ao simbolismo de edifícios 
religiosos; para citar apenas três de inúmeras áreas carentes de 
cientistas da religião. 
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Introdução 

 
A criação recente da área de avaliação Ciências da Religião e 

Teologia junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) intensifica a necessidade de se debruçar 
sobre a especificidade de se fazer ciência dentro do escopo 
epistemológico da então denominada área de avaliação 44. Tal 
escopo alberga dois modos distintos de se fazer pesquisa, o da 
Ciência da Religião e o da Teologia, e de se produzir conhecimento 
a partir do debruçar-se sobre um objeto comum: a religião. Se por 

um lado, o objeto de estudo é o mesmo; por outro, a abordagem 
apresenta singularidades para além de conflitantes, capazes de 
possibilitar harmonia (ainda que dissonante), a garantir a 
coexistência da Ciência da Religião e da Teologia em uma única 
área de avaliação1. 

                                                
* Texto publicado originalmente no v. 3, n. 18 da REVER (2018). 

1 Importante distinguir: “A teologia se diferencia da ciência da religião no que diz respeito à 

perspectiva Deus. Cientistas da religião tendem a tratar as religiões como constructos sociais, 
considerando que elas existem não necessariamente porque Deus existe, mas porque os seres 

humanos as criam. Se uma dada religião é verdadeira ou se foi obra de revelação/intervenção divina, 
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Em sintonia com a demanda de se trazer à baila o caráter 
científico da Ciência da Religião ao presente ensaio interessa 

abordar questões tangentes ao significado e à pertinência do fazer 
investigativo próprio da Ciência da Religião considerando-se o fato 
de esta ter diante de si a missão de se consolidar como ciência 
perante as outras ciências. Para tanto importa clarificar o próprio 

estatuto epistemológico enquanto exercício metateórico de 
reconhecimento e de afirmação de sua própria identidade. Para 
uma abordagem de cunho metateórico importa ter em mente os 
meandros a constituírem a especificidade da disciplina a configurá-la 
como Ciência da Religião. Aqui se toma epistemologia não no 
sentido filosófico, difundidamente pensada como teoria geral do 
conhecimento, mas como teoria da ciência a permitir compreender 

como se exerce e se desenvolve a cientificidade da Ciência da 
Religião. A consolidação da Ciência da Religião implica o 
reconhecimento da atuação profissional do cientista da religião, ou 
seja, o modo como tal sujeito produz ciência dentro desse campo 
do saber. Ademais, desafio que se impõe à Ciência da Religião 
trata-se da difusão de seu campo de atuação profissional para além 
dos espaços tradicionais da pesquisa e da docência. Tal expansão 
de horizonte profissional possibilitará maior reconhecimento da 
área, tanto no âmbito interno, quanto no âmbito externo. 

As perguntas epistemológicas têm sido continuamente 
pontuadas e abordadas por vários autores. “Basicamente procura-se 
uma resposta para questões tais como: O que permite dizer-se que 

a Ciência da Religião é uma ciência? Trata-se de uma ciência ou de 
várias ciências coligadas? Ela é uma disciplina autônoma que 
merece seu lugar na academia?” (CRUZ, 2013, p. 38). Ainda que se 
tomem tais perguntas como pano de fundo da reflexão ora 

proposta, aqui não se pretende oferecer uma resposta a tais 

                                                                                                    
isso fica fora do escopo de um cientista da religião” (STERN, 2018, p. 75). Considerando-se tal 

característica inerente à Ciência da Religião é que se a toma como objeto de estudo da presente 

reflexão. A outras abordagens competirá explorar a cientificidade da Teologia bem como as 
implicações de seu pertencimento à área de avaliação 44. 
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questionamentos. Diante do exposto, objetiva-se em via dúplice 
propor: a) afirmação/reconhecimento do saber produzido pela 

Ciência da Religião; b) horizonte prático de atuação e de 
profissionalização dos operadores dessa ciência. 

Diante do exposto, num primeiro momento situa-se a 
importância da Ciência da Religião e defende-se a afirmação de sua 

autonomia perante as demais ciências. Atenta-se para a urgência 
de se demonstrar e de se valorizar a cientificidade dessa área do 
saber. Em seguida, propõe-se reflexão acerca da dimensão prática 
da Ciência da Religião a produzir conhecimento de caráter público 
e pertinente para leitura crítica e acurada do fenômeno religioso a 
perpassar e a desenhar de modo diverso e plural a realidade à 
nossa volta. Aqui importa circunscrever a importância das 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde a regerem a pesquisa 
com seres humanos e, portanto, a serem seguidas por cientistas da 
religião. Por fim, e como maior contribuição do presente ensaio, 
propõe-se a criação de observatórios regionais do fenômeno 
religioso com a finalidade de desenvolver trabalho conjunto em 
prol de se mapear, dissecar e discorrer cientificamente sobre as 
manifestações religiosas presentes em território brasileiro. 
 
Afirmação da autonomia da Ciência da Religião como campo 
do saber 

 
A Ciência da Religião apresenta-se importante via de 

compreensão do humano mediante a análise objetiva e imparcial 
do fenômeno religioso, assim como sua imbricação junto a 
indivíduos e coletividades, bem como ao abordar as singularidades 
advindas das práticas religiosas em suas mais diversas 

performances e manifestações. Desse modo, a Ciência da Religião 
constitui área de conhecimento pertinente à análise da própria 
dinâmica da vida em sociedade ao trazer à tona a dimensão 
religiosa que a perpassa e constitui. 

Por sua vez, enquanto campo do saber, o  
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[...] termo Ciência da Religião refere-se a um empreendimento 
acadêmico que, sustentado por recursos públicos, norteado por 
um interesse de conhecimento específico e orientado por um 

conjunto de teorias especificas, dedica-se de maneira não 
normativa ao estudo histórico e sistemático das religiões 
concretas em suas múltiplas dimensões, manifestações e 

contextos socioculturais (USARSKI, 2013, p. 51). 
 

Nesse horizonte, a Ciência da Religião empenha-se na 
explicitação do humano enquanto sujeito que tece redes de sentido e 
institui as religiões. Uma das características a distinguir o ser 
humano dos demais animais reside na sua capacidade de criar 
símbolos e de dar sentido à realidade à sua volta2. A religião 
enquanto criação humana condensa a capacidade de atribuir valor às 

coisas e de significar situações e circunstâncias a permearem a 
existência do ser humano. Desse modo, a religião revela a 
compreensão que o ser humano possui acerca de si e do mundo na 
medida em que possibilita a aproximação das noções e significações 
que são incutidas nas religiões pelo próprio ser humano. 

A diversidade de concepções religiosas atesta a pluralidade 
de visões de mundo presente nas múltiplas sociedades, culturas e 
circunstâncias históricas, políticas e sociais. As religiões sintetizam 
a capacidade de expressarem multiplicidade de crenças e de 
ordenamentos sociais a condensarem aspectos humanos sociais, 
psíquicos, afetivos, antropológicos, culturais, etc. Daí a importância 

de se valer do arcabouço teórico de outras ciências ao se realizar a 
empreitada de estudar as diversas nuances presentes nas religiões3 

                                                
2 Para Jung (2002, p. 21), “por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é 
que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não 

podemos definir ou compreender integralmente. Esta é uma das razões por que todas as religiões 
empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens”.  

3 “A nova área de conhecimento de Ciências da Religião e Teologia, considerando a relevância que o 

método interdisciplinar tem conquistado na epistemologia contemporânea, tende a assumir cada vez 

mais essa peculiar orientação metodológica para a investigação de seus objetos de pesquisa. A 
tendência é reunir a contribuição de diferentes ciências e se deixar enriquecer pela ampliação dos 

campos de abordagem sobre os objetos em investigação. Diante do exposto, a pesquisa para o fato 
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e o caráter interdisciplinar da Ciência da Religião a expressar uma 
riqueza de abordagens e de métodos aplicados. 

A Ciência da Religião se ocupa do estudo e da análise do 
fenômeno religioso desvinculada do interesse de difundir as 
concepções religiosas em jogo, bem como desprovida da pergunta 
acerca da verdade ou não de determinada crença. A ela interessa 

lançar olhar neutro, objetivo e imparcial sobre como o fenômeno 
religioso se manifesta, o que este acarreta enquanto expressão do 
humano e o quanto possibilita compreender acerca de visões 
antropológicas de mundo4. Há de se levar em conta o fato de a 
Ciência da Religião não ser uma área nova, uma vez que o 
pensamento sistemático “[...] sobre religião é um produto da 
modernidade, mais precisamente uma consequência de mudanças 

ideológicas e sócio-históricas a partir do período pós-reformatório 
posteriormente aceleradas no decorrer do movimento iluminista” 
(USARSKI, 2003, p. 15)5. Trata-se de ciência a se valer de vários 
avanços e descobertas em outros campos do saber, daí o caráter de 
interdisciplinaridade que lhe é próprio. Considere-se ainda que tal 
“[...] pluralidade interna não é um sintoma da falta de reflexão 
metateórica sobre a disciplina ou de desinteresse por sua 
autonomia institucional, mas uma consequência da complexidade, 
ou seja, da multidimensionalidade do seu objeto” (USARSKI, 2007, 
p. 10). A tomada de consciência dessa dimensão da pluralidade, do 

                                                                                                    
religioso no Brasil se vê orientada por procedimentos que conduzem o pesquisador a fazer 
inferências críticas, realizar demonstrações, construir sínteses e análises, bem como construir 

quadros compreensivos que utilizem arcabouços teórico-metodológicos de cunho científico em 

perspectiva interdisciplinar. Esse fazer científico procura compreender o fato religioso e exige situá-
lo no espaço cultural. As Ciências da Religião estão circunscritas no mundo da cultura e demandam, 
nesse cenário, abordagens interdisciplinares” (FERREIRA; SENRA, 2012, p. 264). 

4 “[...] a Ciência da Religião defende uma postura epistemológica específica baseada no compromisso 
com o ideal da ‘indiferença’ diante do seu objeto de estudo” (USARSKI, 2013, p. 51). 

5 Adiante Usarski atenta para a hipótese de Otto Brunner, para o qual “[...] as raízes desse processo 
remontam até o século XII quando se diferenciaram, dentro do Cristianismo, duas sub-culturas: a 

dos clérigos e a dos leigos intelectuais” (USARSKI, 2003, p. 15). A utilização estrita do termo Ciência 

da Religião no sentido de uma disciplina própria coube a Max Müller, no prefácio de seu livro “Chips 
from a German Workshop”, publicado em 1867 em Londres (USARSKI, 2003, p. 21-22).  
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longo percurso já percorrido e dos desafios que se apresentam 
favorecem a conquista da autonomia da Ciência da Religião 

enquanto ciência afinada com a situação presente. 
Ainda que não seja uma ciência nova, a Ciência da Religião 

acarreta a novidade de poder contribuir positivamente junto à 
reflexão e resolução de problemas contemporâneos como, por 

exemplo, o caso de manifestações crescentes de intolerância 
religiosa - sobretudo direcionada a religiões afro-brasileiras6. Tal 
dimensão resolutiva se pode notar mediante a formação da 
consciência crítica dos sujeitos, por meio da proposição de abertura 
à dialogicidade e via a promoção da convivência pacífica entre a 
diversidade desde a compreensão da existência do múltiplo e do 
plural como inerente à complexidade existencial do ser humano. 

Nessa perspectiva, a Ciência da Religião se apresenta como ciência 
necessária ao nosso tempo justamente pela contribuição que tem a 
oferecer diante desse cenário de crescentes manifestações de 
intolerância religiosa, dentre outras:  

 
Na mesma escala que se desenvolvem a diversidade e a liberdade 

podem desenvolver-se desigualdade e intolerância. Todos os 
preconceitos estão presentes e florescem na cidade. As 
intolerâncias étnicas, raciais, de sexo, idade, políticas, religiosas e 

outras manifestam-se de modo particularmente acentuado e 
diversificado. (IANNI, 2002, p. 68-69).  

 

A proposta da Ciência da Religião como ciência autônoma 

ganha corpo mediante a realização da análise do fenômeno 

                                                
6 “No Brasil 63% dos casos da discriminação religiosa são direcionados à praticantes ou à templos de 
religiões de matiz africana. No Rio este número sobe para 93%, segundo reportagem do Observatório 

de Favelas”. Os dados mostram que a discriminação não fica restrita à fé, chegando ao racismo 

(RELIGIÕES..., 2014). Salta aos olhos a situação de intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro: 

“De janeiro a março deste ano (2018), os casos de intolerância religiosa cresceram mais de 56% no 
estado do Rio de Janeiro em comparação ao primeiro trimestre de 2017. Em valores absolutos, o 

número subiu de 16 para 25 denúncias no período” (GANDRA, 2018). Em termos nacionais: “Entre 

janeiro de 2015 e o primeiro semestre de 2017 o Brasil registrou uma denúncia a cada 15 horas, 
mostram dados do Ministério dos Direitos Humanos (MDH)” (RESK; TOMAZELA; COTRIM, 2017). 
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religioso a partir de métodos científicos7. Para tanto, a investigação 
epistemológica há de se pautar em princípios universais, 

apresentar dados verificáveis empiricamente e pautados na 
neutralidade axiológica. No tangente à Ciência da Religião, há de se 
levar ainda em conta a necessidade da adoção da postura do 
ateísmo metodológico perante o objeto de estudo e o trabalho 

científico em sintonia com as resoluções a nortearem a pesquisa 
com seres humanos. 

O caráter empírico a caracterizar dimensão fundamental do 
fazer específico da Ciência da Religião há de se pautar de acordo 
com as resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) a regerem 
a pesquisa com seres humanos no Brasil. A resolução CNS 510/16 
situa o arcabouço de princípios norteadores das pesquisas em 

Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos 
envolvam utilização de dados obtidos junto a participantes de 
estudo. Desse modo, empenha-se tanto na garantia do respeito 
pela dignidade humana, quanto pela proteção devida aos 
participantes da pesquisa8. O fazer da Ciência da Religião há de se 
pautar em sintonia com os ditames de tal resolução, bem como 
com o apregoado pela resolução CNS 466/12 a qual aprova “[...] as 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 
seres humanos”9. 

                                                
7 Vale ressaltar: “Caso pretenda ser ciência, e não Filosofia ou escrito devocional, a Ciência da Religião 

deve possuir algumas ‘virtudes epistemológicas’ como ‘sensibilidade para com o fato empírico, 

premissas de fundo plausíveis, coerência com outras coisas que conhecemos e exposição a críticas das 

mais variadas fontes’. A isso se incorporam virtudes de cunho mais pessoal, como ‘objetividade, 
imparcialidade, honestidade [intelectual], reflexividade e autocrítica” (CRUZ, 2013, p. 43). 

8 Assim expressa a Resolução CNS 510/16 em seu artigo primeiro: “Art. 1º - Esta Resolução dispõe 

sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos 

metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de 
informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida 
cotidiana, na forma definida nesta Resolução” (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016). 

9 A realização de entrevistas, a aplicação de questionários e a abordagem da pesquisa de campo são 
exemplos de situações a configurarem pesquisas realizadas pela Ciência da Religião envolvendo seres 

humanos. A resolução CNS 466/12 esclarece em suas disposições preliminares: “A presente 

Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, 
autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os 

direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao 
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Outro dado a caracterizar a cientificidade da Ciência da 
Religião trata-se do fato de esta se aproximar  

 

[...] de seus objetos por um interesse primário isento de motivos 
apologéticos ou missionários. A consciência da ‘relatividade’ e a 
postura de um ‘não-etnocentrismo’ diante das expressões múltiplas 

do mundo religioso, ‘a capacidade potencial de abstração de si 
mesmo’ e ‘indiferença’ a respeito das contraditórias pretensões da 

verdade com as quais o pesquisador é confrontado na realização de 
seus projetos são competências chaves que caracterizam a Ciência 
da Religião (USARSKI, 2003, p. 14). 

 

Como se pode depreender, o campo de atuação profissional do 
cientista da religião extrapola o universo da docência e da pesquisa 
bibliográfica. Abrange a dinamicidade da vivência das crenças e 

práticas rituais a implicar os sujeitos de fé. Abarca espaços de 
realização de cultos. Implica aproximação investigativa das 
instituições inerentes às religiões. Pressupõe a abordagem da 
racionalidade subjacente às crenças e ao universo de doutrinas 
seguidas, ou seja, a tratativa do modus vivendi de uma coletividade. 
Aqui eclode a relevância prática da Ciência da Religião como área do 
saber habilitada a oferecer leitura crítica e acurada acerca das 
manifestações e transformações religiosas a perfazerem a sociedade. 

O saber produzido pela Ciência da Religião possibilita 
conhecer empiricamente a realidade para intervir via: o 
mapeamento do cenário atual; a proposição de leitura crítica das 
situações contempladas; a abordagem de fluxos e tendências como, 

por exemplo, o caso do trânsito religioso. Conhecer mediante a 
observação e sistematização dos dados oferecidos pela realidade 
circundante; intervir mediante a crítica às transformações em 
curso (não somente religiosas, mas culturais, sociais e políticas). 
Conhecer por meio de análise crítica acerca da produção técnica e 
bibliográfica sobre o tema; intervir por meio de assessoria a 

                                                                                                    
Estado. Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta Resolução” 
(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012, grifo do autor). 
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instituições religiosas, educacionais e culturais. Pensar sobre as 
possibilidades concretas de intervenção advindas do fazer da 

Ciência da Religião aponta para o caráter prático dessa ciência, 
explicitado a seguir. 
 
A dimensão prática do saber produzido pela Ciência da 

Religião  
 
O conhecimento produzido pela Ciência da Religião10 não pode 

se encerrar nos limites físicos dos programas de pós-graduação e 
destinar-se apenas aos seus operadores diretos, assim como 
limitar-se à comunidade acadêmica. Fazer ciência pressupõe 
assumir a dimensão social de se oferecer conhecimento de caráter 

público e possível de ser aplicado a instâncias concretas do 
cotidiano. Nesse horizonte, a Ciência da Religião cumpre tal 
finalidade na medida em que produz conhecimento pertinente à 
dinâmica da vida em sociedade e publiciza suas descobertas de 
modo a possibilitar intervenções junto à realidade em prol da 
produção da vida e da coexistência pacífica entre os sujeitos. Isso 
porque,  

 

[...] a aplicação da Ciência da Religião vai além da percepção, 
descrição e análise das ações dos atores sociais. Ela se interessa pelas 
reais possibilidades de contribuir socialmente em vista da paz, da 

humanização e da mediação de conflitos culturais-religiosos [...] 
(PASSOS; USARSKI, 2013, p. 573).  
 

Em se tratando de contribuição social pode-se pensar em seu 
papel junto a mediação de conflitos no tocante à questão da 
intolerância religiosa, tema explicitado anteriormente. O 

                                                
10 “O termo Ciência da Religião refere-se a um empreendimento acadêmico que, sustentado por 
recursos públicos, norteado por um interesse de conhecimento específico e orientado por um 

conjunto de teorias específicas, dedica-se de maneira não normativa ao estudo histórico e sistemático 

de religiões concretas em suas múltiplas dimensões, manifestações e contextos socioculturais” 
(USARSKI, 2013, p. 51, grifo do autor).  
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comprometimento da Ciência da Religião com a realidade 
circundante traduz a dimensão prática dessa área do 

conhecimento, donde se pode falar de uma ciência prática da 
religião: 

 

O termo Ciência Prática da Religião se refere a um modelo de 
Ciência da Religião ilimitado, inter e transdisciplinar, que 

incentiva e promove uma ação orientada, crítica, comunicativa, 
político-social da Ciência da Religião. Direciona a atenção do 
pesquisador para a percepção de indivíduos religiosos e seus 

modos específicos de percepção bem como para a percepção de 
diversas religiões vivas no “mundo vivo” [...]. Essa disciplina tem 
uma abordagem indutiva e usa métodos empíricos 

(TWORUSCHKA, 2013, p. 579). 
 

Vale destacar o fato de o caráter interdisciplinar da Ciência 

da Religião não ser uma novidade; não vem à tona ao se pensar o 
conceito de ciência prática da religião. Ademais, a Ciência da 
Religião sempre trabalhou com ciências auxiliares e não constitui 
novidade o pesquisador dirigir-se a indivíduos religiosos, algo feito 
no cotidiano das pesquisas em Ciência da Religião (USARSKI, 
2018). A novidade aqui creditada à ciência prática da religião em 
sintonia com Udo Tworuschka, reside na prática social e política do 
cientista da religião engajado com os problemas de seu tempo 
advindos da esfera religiosa. A ciência prática da religião esforça-se 
por reagir a problemas urgentes como fanatismo religioso, 
radicalismos, fundamentalismo e a intolerância religiosa. “No que 

diz respeito às futuras questões pertinentes à Ciência da Religião 
Prática, pode fazer uma importante contribuição à decodificação, 
tomada de decisão, planejamento e implementação” 
(TWORUSCHKA, 2013, p.583). 

Pensar o caráter prático da Ciência da Religião apresenta-se 

como uma novidade numa área cuja contribuição oferecida vem 
comumente associada de modo restrito ao âmbito do ensino e da 
pesquisa acadêmica. O desafio de se pensar a dimensão prática, a 
aplicação da Ciência da Religião para além do âmbito da academia 
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coincide com a proposta de se pensar e de se promover a 
profissionalização do cientista da religião com consequente 

presença da contribuição deste para a sociedade. 
O caráter prático da Ciência da Religião quando devidamente 

explorado promove o reconhecimento da importância do trabalho 
desenvolvido pelo cientista da religião e estimula a demonstração da 

relevância da Ciência da Religião para a sociedade, para governos, 
instituições, para além do âmbito da educação. As dimensões política, 
cultural, social e religiosa constituem exemplos de atuação prática da 
Ciência da Religião, a qual adquire contornos mais relevantes na 
medida em que a sociedade compreende a importância do 
conhecimento produzido pela Ciência da Religião. Tal compreensão 
incide positivamente sobre a afirmação da Ciência da Religião e sobre 

o reconhecimento de sua cientificidade11. 
Muitas vezes por preconceito quanto ao objeto de estudo, ou 

por se considerar a temática religiosa como questão 
secundária/menor, muitas ciências passaram à margem do 
reconhecimento da cientificidade da Ciência da Religião enquanto 
via de compreensão de alteridades. As religiões perpassam as 
sociedades e culturas de todas as épocas e expressam muito sobre 
o humano, donde não podem ser vilipendiadas e ou 
desconsideradas. Pelo contrário, as religiões devem ser tomadas e 
abordadas por meio de métodos próprios desenvolvidos pela 
Ciência da Religião: 

 

Religião como totalidade torna-se um divisor de águas entre 
cientistas da religião e outros cientistas que se ocupam apenas 
esporadicamente da religião. Estes relacionam um aspecto 

religioso à totalidade da disciplina em que são especialistas: às 

                                                
11 Notícias como a retratada pelo link a seguir oferecem campo de pesquisa para o universo da 

Ciência da Religião, se se busca leitura mais profunda e mais ampla acerca das transformações a 

incidirem sobre a realidade. Eis a manchete: Com discurso em defesa da família tradicional, líderes 
de igrejas pentecostais apoiam Bolsonaro (SCHMITT; LIMA, 2018). A notícia destacada revela como 

as convicções religiosas demarcam posicionamento político e interferem de modo efetivo na vida 

social. A Ciência da Religião oferece grande contribuição à compreensão das nuances desses cenários 
ao debruçar-se com cientificidade sobre tais questões.  
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leis, por exemplo, à psique, à arte e assim por diante. 

Diferentemente, cientistas da religião, mesmo que se dediquem a 
pesquisas detalhadas, não perdem de vista a totalidade da religião 
estudada. Pelo menos isso é o ideal. (GRESCHAT, 2006, p.24).  

 

Nessa perspectiva, a Ciência da Religião se encontra à altura 
de ser solicitada sempre que se necessite de abordagem séria e 
competente sobre o fenômeno religioso e seus desdobramentos 
junto à sociedade. Em prol de se prestar tal serviço científico há de 
se pensar na possibilidade de um trabalho conjunto e bem 
articulado entre os programas de pós-graduação na área, como se 
propõe a seguir. 
 
Ciência da Religião em rede: a criação de observatórios 

regionais do fenômeno religioso  

 
Atualmente existem em atividade no Brasil 11 programas de 

pós-graduação em Ciência da Religião12. Deste total, 6 programas 
se encontram situados na região Sudeste do país, sendo que a 
região Sul ainda não possui oferta de pós-graduação na área. 
Destaque para o Estado de São Paulo a abrigar 3 programas: 
PUC-SP; PUC-Campinas e Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP). A Faculdade Unida de Vitória (ES) oferece o mestrado 
profissional. Os demais programas de pós-graduação em Ciência 
da Religião se encontram vinculados às seguintes universidades: 
PUC-Goiás; PUC-Minas; UFJF; UEPA; UNICAP; UFPB e UFS. 

Enquanto integrante de área de avaliação recém-criada, a 
Ciência da Religião encontra no espírito de cooperação mútua 
entre os programas de pós-graduação importante caminho de 
consolidação de sua cientificidade. Os programas devem promover 
maior interação ente si mediante a troca de experiências de suas 

                                                
12 A lista completa de cursos e programas, inclusive com os cursos de licenciatura e de bacharelado 

em Ciência da Religião, pode ser vista em Stern e Costa (2018). Até o início de 2018 funcionava 

também o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM-SP), o qual encerrou suas atividades. 
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pesquisas, métodos utilizados e ações desenvolvidas. Uma maior 
articulação e consequente cooperatividade entre os programas 

possibilitará a criação e o desenvolvimento de novas frentes de 
trabalho e o aprimoramento do fazer específico da Ciência da 
Religião. 

Nesse intuito, defende-se a criação do que provisoriamente 

propõe-se denominar observatórios regionais do fenômeno 
religioso no intuito de se instalar laboratório de pesquisa, ensino e 
extensão universitária a atender tanto as demandas da graduação 
em Ciência da Religião como da pós-graduação. Trata-se da 
constituição de espaço propício para a realização de pesquisas e a 
produção do saber científico a partir da experiência de trabalho 
com pesquisa de campo e com os métodos próprios de se 

promover conhecimento nessa área do saber. Em perspectiva 
macro, os observatórios regionais poderão realizar estudos 
empíricos em colaboração mútua. 

Ao terem como destinatário da pesquisa o fenômeno 
religioso, aos observatórios regionais irá caber a tarefa de mapear 
as manifestações desse fenômeno presentes em território brasileiro 
e eleger quais destes e em que sequência serão tomados como 
objeto de estudo. As pesquisas enquanto demandas pertencentes 
aos observatórios e não ao pesquisador ou a um grupo isolado de 
pesquisadores, não correrão o risco de serem interrompidas, uma 
vez que poderão ser encampadas pelos pares, inclusive por outro 
observatório ou outro programa de pós-graduação. Em perspectiva 

de rede, poderão se realizar em colaboração com outros centros de 
pesquisa. Nesse horizonte, o espírito de cooperação e de visão de 
conjunto entre os programas de pós-graduação apresenta-se 
fundamental para se pensar e se criar os observatórios regionais 

do fenômeno religioso. Evidentemente faz-se necessário o interesse 
das universidades e a destinação de recursos para a realização do 
empreendimento. 

Pensando-se colegiadamente, mais de um programa pode 
tornar-se responsável por um observatório. Não se trata de cada 
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programa criar e administrar o seu espaço, mas sim, de se tecer 
rede de observatórios a possibilitar a convergência de esforços de 

pesquisa e a realização de um trabalho comum. Nesse caso há de se 
pensar em rede de fluxos de ideias, de possibilidades de pesquisa e 
de organização conjunta13. Aqui seria muito bem vindo o diálogo e 
o intercâmbio de ideias com as associações da área como, a 

ANPTECRE, a SOTER e a ACREPA (além de outras associações que 
oficialmente não são de Ciência da Religião, mas agregam número 
considerável de cientistas da religião, como a ABHR), a fim de se 
ampliar a discussão e de se beber da experiência de instituições já 
consolidadas e com trabalho reconhecido. 

Enquanto centros de pesquisa especializada em Ciência da 
Religião, os observatórios regionais além de promoverem a 

formação e a capacitação dos cientistas da religião, hão de produzir 
estudos capazes de prestar assessoria técnica qualificada a 
governos e instituições (como o Instituto Rio Branco), a 
universidades, a ONGs e à sociedade civil como um todo. Os 
observatórios integrarão em suas pesquisas os dados de fontes 
qualificadas como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e se constituirão unidades de referência para o atendimento 
e a assessoria de demandas midiáticas acerca das questões tocantes 
às religiões e ao universo do fenômeno religioso. Tudo isso 
possibilitará aos observatórios regionais do fenômeno religioso a 
promoção da pesquisa em Ciência da Religião, a formação e fixação 
de profissionais (profissionalização da área) comprometidos com o 

fazer da Ciência da Religião e com o desenvolvimento científico. 

                                                
13 Menciona-se a noção de rede em perspectiva aberta e dinâmica: “Mas o que é uma rede? As 
definições e conceituações se multiplicam, mas pode-se admitir que se enquadram em duas grandes 

matrizes: a que apenas considera seu aspecto, a sua realidade material, e uma outra, onde é também 

levado em conta o dado social [...]. Mas a rede é também social e política, pelas pessoas, mensagens, 

valores que a frequentam. Sem isso, e a despeito da materialidade com que se impõe aos nossos 
sentidos, a rede é, na verdade, uma mera abstração” (SANTOS, 2008, p. 262). Pensar em rede 

pressupõe considerar a materialidade presente na constituição dos centros de investigação e 

consequentemente acampar a dimensão imaterial de trânsito e circulação de ideias, de 
racionalidades e de concepções diversas acerca da realidade.  
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Ao favorecerem a integração dos programas de pós-graduação 
em Ciência da Religião os observatórios também funcionarão como 

centros de estudo/laboratório e de formação profissional para os 
discentes num contato constante com os docentes. Em prol do 
desenvolvimento da ciência há de se instaurar espírito de 
colegialidade em detrimento do espírito de competitividade. Aqui 

inclusive a possibilidade de criação de uma plataforma de banco de 
dados/biblioteca virtual sobre pesquisas e resultados obtidos com o 
compartilhamento/intercâmbio de técnicas/métodos e de práticas 
investigativas exitosas no campo da Ciência da Religião14. 

A realização de tal empreendimento exige interesse comum e 
muito diálogo entre os programas de pós-graduação e as 
universidades. Trata-se de percurso cujos primeiros passos já têm 

sido dados mediante ações conjuntas e parcerias estabelecidas. Há 
de se aproveitar os espaços já existentes e se discutir a viabilidade e 
a factibilidade da criação dos observatórios regionais do fenômeno 
religioso.  
 
Considerações finais 

 
O caminho percorrido permitiu situar, em linhas gerais, a 

necessidade e a relevância de a Ciência da Religião afirmar a 
cientificidade inerente a seus métodos empíricos e práticas de 
produção do conhecimento. Conhecimento este a reverberar o 
caráter efetivo e prático do fazer próprio da Ciência da Religião 

enquanto campo do saber comprometido com as demandas e 
questões religiosas de seu tempo. A Ciência da Religião prima por 
oferecer análise crítica e criteriosa das transformações religiosas 
em voga e por apontar caminhos de compreensão do fenômeno 

                                                
14 Aqui cabe insistir uma vez mais na dimensão interdisciplinar a ser desenvolvida a partir do diálogo 

entre diferentes abordagens e linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação: “A 
interdisciplinaridade não é uma temática nova quando se leva em conta os estudos em teoria do 

conhecimento. Nos programas de pós-graduação em Ciências da Religião, não se observa, 

entretanto, muita clareza quanto a essa proposta metodológica. Ela vem sendo assumida como uma 
tendência mais ou menos imposta pelas circunstâncias da época” (FERREIRA; SENRA, 2012, p. 260). 
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religioso a possibilitar a intervenção humana em casos como, por 
exemplo, a intolerância religiosa e o fundamentalismo religioso. 

Daí a dimensão de aplicabilidade da Ciência da Religião enquanto 
conhecimento a repercutir na vida cotidiana das pessoas. 

A dimensão de atualidade da Ciência da Religião em 
constante diálogo com a cultura contemporânea pressupõe 

abertura e sintonia para assumir, no desenvolvimento de seus 
projetos, as orientações das normativas a regerem a pesquisa com 
seres humanos, como é o caso das resoluções CNS 466/12 e CNS 
510/16. Os ditames de tais resoluções norteiam também o fazer da 
Ciência da Religião, cujo campo de atuação inclui a abordagem de 
indivíduos e coletividades configurados como participantes de 
pesquisa. A resolução CNS 510/16, destinada às ciências humanas e 

sociais, apresenta-se indispensável para as pesquisas em Ciência da 
Religião. Incute-lhe cientificidade ao orientar e ao legitimar o 
estudo das religiões/fato religioso, bem como favorecer o acesso às 
suas implicações para o ser humano e para a sociedade. 

A proposta de criação dos observatórios regionais do 
fenômeno religioso contempla a busca de expansão do campo de 
atuação do profissional cientista da religião, com a dúplice função 
de formar e fixar pessoal habilitado para atuar na área. Condensa 
oportunidade de trabalho conjunto e dinâmico em prol da 
compreensão do cenário religioso contemporâneo e da produção 
de conhecimento qualificado destinado a instituições e à sociedade 
civil como um todo. Concretiza a formação de uma rede integrada 

de investigação e de interlocução científica com compartilhamento 
contínuo de dados, de ideias e de pesquisas. 

Compete aos programas de pós-graduação na área em 
consonância com as instituições que os sediam mobilizarem 

esforços em prol da concretização da criação dos observatórios 
regionais do fenômeno religioso e da articulação das vias e dos 
meios necessários para tal implementação. Iniciar a discussão 
entre os pares constitui caminho possível para a arrancada dos 
primeiros passos em prol da realização de uma empreitada que 
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tem muito a somar aos esforços já empreendidos pela Ciência da 
Religião no intuito de afirmar sua cientificidade e de consolidar sua 

atuação junto a sociedade. 
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Uma experiência com palestras e cursos livres 

 
Ricardo Assarice dos Santos 

 
 
Introdução 

 
Apesar de nascida no séc. XIX, a aplicabilidade da Ciência da 

Religião além do contexto acadêmico é algo recente. Infelizmente, 
ainda não se dá o devido respeito a esta formação e suas possíveis 
atuações profissionais acabam por se tornarem limitadas ou 
ambíguas.  

Este é o caso, até o momento em que este texto foi escrito, do 
ensino religioso em escolas que ainda não tem como 
obrigatoriedade a formação acadêmica em Ciência da Religião. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo apresentar 
uma atuação alternativa para este segmento profissional através da 
descrição de minhas próprias experiências com elaboração e 
execução de cursos e palestras temáticas, que se enquadram na 

modalidade de Ensino Religioso da Ciência da Religião apresentado 
de maneira específica por Passos (2007) e  de maneira mais ampla 
por Tworuschka (2013) e Cavallin (2016). 

Apesar deste autor se referir ao ensino religioso na escola, as 
características dos cursos livres se aproximam deste modelo uma vez 
que se orienta através de uma visão transreligiosa e secularizada, 
utilizando referenciais científicos atuais e com objetivo de orientar e 
educar os indivíduos de maneira científica e não confessional. 
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Ayahuasca: pontos essênciais e o interesse contemporâneo 
 

Para King (2005), desde tempos imemoriais os alucinógenos 
naturais são utilizados em contextos religiosos para induzir estados 
alterados de consciência (o cogumelo amanita muscaria dos Vedas, 
o peyote dos nativos americanos além de uma diversidade de ervas 

utilizadas por xamãs).  
“Alucinógeno” é o termo geralmente usado na literatura de 

pesquisa psiquiátrica para essas substâncias. A maior objeção ao 
termo alucinógeno é que estas drogas e plantas na verdade não 
induzem alucinações, no sentido de “percepções ilusórias”, no 
entanto, o significado original do termo Latino alucinare é 
“vaguear na própria mente”, e viajar ou partir para uma jornada 

em espaços internos é uma metáfora descritiva bastante 
apropriada para tais experiências, que são coloquialmente referidas 
como ‘viagens’ (trips)” (METZNER, 1988). 

Nos anos 60 do século XX, houve um renascimento do 
interesse em substâncias e seus potenciais com a atuação, por 
exemplo, de Aldous Huxley e Timothy Learey, iniciando uma série 
de debates de cunho religioso, social, político e da esfera da saúde. 

Em função do meu mestrado, no qual estudo as religiões 
ayhuasqueiras, notei que existe um crescente interesse das pessoas 
em relação a esta substância, além de um crescente número de 
grupos que fazem a utilização do chá – muitas vezes sem o devido 
entendimento da substância, ou mesmo repertório para orientar os 

participantes em relação questões relacionadas à saúde, como por 
exemplo, a mistura do chá com antidepressivos1.  

Um indicador do interesse das pessoas em relação a esta 
temática pode ser observado quando ministrei uma palestra 

gratuita intitulada “O Uso Terapêutico da Ayahuasca” que teve 
mais de 180 participantes.  

                                                
1 Para saber mais, leia DOMINGUÉZ-CLAVÉ (2016) 
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Nesta palestra, realizei a apresentação de casos clínicos e 
artigos científicos, com os objetivos de esclarecer para os 

interessados: (1) qual o contexto original e  contemporâneo do uso 
da ayahuasca; (2) como ela age no organismo, cérebro e sistema 
nervoso; (3) quais os efeitos e consequências físicas e psíquicas do 
uso a curto e longo prazo; (4) quais as recomendações para se 

utilizar o chá (a clássica dúvida: quem toma remédio psiquiátrico 
pode beber do chá?), (5) apresentar um manual de utilização 
segura e consciente de beberagem do chá (via tradução do 
‘Ayahuasca Health Guide’, da fundação ICEERs2) 

Vale a pena salientar que a tradução do Ayahuasca Health 
Guide tem como objetivo apresentar as relações entre o uso da 
bebida e resultados de pesquisas recentes no campo da saúde. Este 

manual apresenta diretrizes internacionais e considerações sobre o 
uso da bebida e não é um guia de elaboração de um ritual com o chá.  

Ainda nesta palestra, tive a oportunidade de divulgar um 
curso pago mais completo sobre o tema, intitulado “Psicologia e 
Xamanismo”, no qual tive o prazer de posteriormente apresentar 
em três encontros de 4 horas cada para mais de 30 alunos 
pagantes um conteúdo interdisciplinar entre as esferas da Ciência 
da Religião, Antropologia, Psicologia, Fenomenologia e Saúde. 

Apresentei as possíveis origens históricas do xamanismo, 
qual o papel de lideranças religiosas, popularmente chamadas de 
“xamãs”, e na modernidade (neoxamanismo); e a diferença entre 
os grupos neoxamânicos universalistas (Nova Era) e as religiões 

Ayahuasqueiras (Santo Daime, União do Vegetal e Barquinha). 
Em seguida, me propus a exibir a visão acadêmica e da 

saúde em relação ao chá da ayahuasca. A saber, a palavra 
‘ayahuasca’ é a soma das palavras em quéchua3 ‘aya’ (morto, 

espírito) com ‘waska’ (corda, cipó), e geralmente é o nome dado à 

                                                
2 Acesse http://www.ayahuascahealthguide.com/ para ler o guia em inglês. 

3 Povos indígenas da América do Sul, em especial Bolívia, Peru, Argentina e Chile, que falam a língua 
quíchua. 
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mistura do cipó ‘Jagube’ (Banisteriopsis caapi) com folhas da 
chamada ‘Rainha’ (Psychotria viridis), podendo, no entanto, haver 

mudanças nesta receita (LABATE, 2005) 
A Banisteriopsis caapi contém três alcaloides de beta-carbolina 

– harmina, harmalina e tetrahidroharmina, e a Psychotria viridis 
contém o alcaloide DMT (ou N-dimetiltriptamina) (LIZARDO DE 

ASSIS et al., 2014). A ingestão pura de DMT não tem efeitos no 
organismo em função da atividade da monoamina oxidase, ou 
MAO – enzima produzida no fígado e no intestino delgado que 
impede a absorção do DMT pelo sistema nervoso, possível apenas a 
partir da atuação das betas-carbolinas presentes na folha da 
‘Rainha’, que inibem as enzimas de MAO e permite a absorção do 
pelo sistema nervoso.  (LUNA, 2005; LIZARDO DE ASSIS et al, 

2014). 
Aproximadamente após 20 minutos da ingestão do é comum 

o surgimento de “náuseas, formigamentos, aumento da 
temperatura corporal”; e até duas horas após a ingestão, inicia-se 
as ‘mirações’ (LIZARDO DE ASSIS et al apud GARRIDO & SABINO, 
2014, p. 226). As mirações são efeitos, geralmente visuais, 
resultados da atuação do DMT. Nestas, é comum a visão de seres 
fantásticos, elaboração de traumas e insights psicológicos.  

 

Por meio das imagens percebidas durante as mirações, o 
indivíduo percorre mundos (físico e espiritual) e questiona a sua 
existência, desenvolve uma espiritualidade que busca equilíbrio, 

aprendendo assim, a se transformar manejando sua vida 
(LIZARDO DE ASSIS et al, 2014, p. 229) 
 

Por último, esforcei-me para demonstrar como estas 
experiências estariam ligadas à saúde e ao bem-estar subjetivo, 
apresentando trabalhos contemporâneos que explicitassem tais 
correlações explorando o conceito de espiritualidade, sendo esta 
última entendida como um processo de produção simbólica e de 
sentidos, muitas vezes inspirado por uma religião, de uma pessoa 
ou grupo (DROOGERS, 1983).  



Ricardo Assarice dos Santos | 103 
 

Este esforço culminou na elaboração da comunicação 
“Estudos contemporâneos sobre possíveis benefícios terapêuticos 

do uso ritual da ayahuasca”, apresentado no II Simpósio 
Internacional da ABHR, em Florianópolis. 
 
Algumas questões essenciais para a prática 

 
Apresento, portanto, quatro itens que acredito serem de 

suma importância para elaboração e execução de um curso 
temático sobre religião bem sucedido, tanto no aspecto econômico, 
como também dentro dos pressupostos teóricos e críticos do fazer 
Ciência da Religião: 

(1) Atentar-se para a natureza do discurso: minha fala 

segue o chamado ateísmo ou agnosticismo metodológico? É o mais 
livre possível de impressões e/ou preconceitos pessoais? Caso eu 
seja adepto da religião em questão, consigo criticamente discursar 
sem impregnar a fala com minhas próprias crenças?4. Essas são 
questões essenciais que devem ser consideradas pelo pesquisador 
da religião a fim de realizar um trabalho não confessional, como 
reforçado por Usarski (2013): 

 

A Ciência da Religião não instrumentaliza seus objetos em prol de 
uma apologia a uma determinada crença privilegiada pelo 
pesquisador. De acordo com essas ambições, a Ciência da Religião 

defende uma postura epistemológica específica baseada no 
compromisso com o ideal da “indiferença” diante do seu objeto 
de estudo. Trata-se de uma técnica de observação e descrição que 

na literatura especializada é frequentemente associada a termos 
como “ateísmo metodológico” ou “agnosticismo metodológico”. 
Comprometido com este ideal, o cientista da religião exclui da sua 

agenda a questão da “última verdade” e não se permite avaliar 
aspectos religiosos em comparação com as normas de outra 

religião ou com quaisquer outros critérios ideológicos (USARSKI, 
2013, p. 139) 

                                                
4 Para ampliar esta reflexão veja Pierucci (1990), McCutcheon (1999) e Sheedy (2016).  
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(2) Saber quem é meu público: estou discursando para 

acadêmicos ou leigos? O discurso deve se adaptar aqueles 
que o ouvem e isso também é responsabilidade do 
comunicador. Não adiantar ter uma fala técnica e 
rebuscada se meu interlocutor não for capaz de 
compreender as informações. 

(3) Infraestrutura: acredito que é essencial para aqueles 
que se propõem a realizar esse tipo de atividade é ter um 
local adequado para realizar tais comunicações, e para tal 
é necessário ter a aula, palestra ou curso previamente 
esquematizada e saber de ante mão o material necessário 
(lugares, som, vídeo etc.). 

(4) Publicidade e Divulgação: por último, mas não menos 

importante, é necessário poder atingir o público de 
maneira efetiva, sem perder de vista a moralidade na 
propaganda. No meu caso o que ajudou muito foi a 
internet, principalmente o facebook. O YouTube também 
pode ser uma ferramenta interessante e recentemente 
muitos cientistas da religião estão fazendo carreira 
através, também, destas mídias. 

 
Desta forma, compreendendo as dificuldades de uma Ciência 

da Religião Aplicada e o estabelecimento de atividades 
remuneradas para profissionais da área, acredito que a sugestão da 

realização de palestras e cursos temáticos seja de grande valia, pois 
não só têm dado bons resultados como também é uma atividade 
que contempla os objetivos desta mesmo aplicabilidade da Ciência 
da Religião, que não só “está interessada em desenvolver normas, 
modelos, tarefas organizacionais para a ação” como também “gera 
conhecimento praticamente útil e utilizável” (TWORUSCHKA, 
2013, p. 579). 
  



Ricardo Assarice dos Santos | 105 
 

Referências 
 

CAMURÇA, M. Da “boa” e da “má vontade” para com a religião nos cientistas 
sociais da religião brasileiros. Religião & Sociedade, v. 21, n. 1, 2001, p. 
67-86. 

 
DOMÍNGUEZ-CLAVÉ, E. et al. Ayahuasca: pharmacology, neuroscience and 

therapeutic potential. Brain Research Bulletin, 
dx.doi.org/10.1016/j.brainresbull.2016.03.002. 2016. 

 

DROOGERS, A. “Espiritualidade: o problema da definição”. Estudos Teológicos, 
São Leopoldo, v. 23, n. 2, p. 111-128, 1983. 

 

KING, R. Mysticism and Spirituallity. In: HINNELS (ORG). The Routledge 
Companion to the Study of Religion. Routledge. New York. 2005. 

 

LABATE, B. C. Dimensões legais, éticas e políticas da expansão do consumo da 
ayahuasca. In: LABATE, B. C.; GOULART, S. L. (Orgs.). O uso ritual das 

plantas de poder. Campinas: Mercado de Letras, 2005, pp. 397-457. 
 
LIZARDO DE ASSIS et al. Bem-estar subjetivo e qualidade de vida em adeptos de 

ayahuasca. Psicologia & Sociedade, 26(1), 224-234. 2014. 
 
LUNA,L. E. (2005), “Narrativas da alteridade: a ayahuasca e o motivo de 

transformação em animal”. In: LABATE, Beatriz Caiuby; GOULART, 
Sandra Lucia (Orgs.). O uso ritual das plantas de poder. Campinas: 

Mercado de Letras, 2005. 
 
MCCUTCHEON, R. The insider/outsider problem in the study of religion: A 

reader. A&C Black, 1999.  
 
METZNER, R. Hallucinogenic Drugs and Plants in Psychotherapy and 

Shamanism. Journal of Psychoactive Drugs. V. 30, n. 4, 1998. 
 
PASSOS, J. D.; USARSKI, F. (Org.). Compêndio de Ciência da Religião. São 

Paulo: Paulinas; Paulus, 2013 
 

PASSOS, J. D. Ensino religioso: construção de uma proposta. São Paulo: 
Paulinas. 2007 

 



106 | Ciência da Religião Aplicada 
 
PIERUCCI, A. F. Sociologia da religião: área impuramente acadêmica. In MICELI, 

Sergio (Org.). O que ler na ciência social brasileira (1970-1995). v. 2: 
Sociologia. São Paulo, Sumaré/Anpocs, 1990, pp. 237-287. 

 

SHEEDY, M. Ateísmo metodológico vs. agnosticismo metodológico. Revista 
Último Andar, São Paulo, v. 1, n. 29, 2016, p. 295-303. 

 

TWORUSCHKA, U. Ciência Prática da Religião: considerações teóricas e 
metodológicas. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). 

Compêndio de Ciência da Religião. São Paulo: Paulinas: Paulus, 2013. 
 
VOLCAN, S.M.A. et al. Relação entre bem-estar espiritual e transtornos 

psiquiátricos menores: estudo transversal. Rev Saúde Pública, v. 37, n. 
4, pp. 440-5, 2003. 

 



 
 
 

6 
 

Cientista das religiões como profissional 

da área da Saúde 
 

Ana C. Mariani 

Matheus Oliva da Costa 
 
 

Introdução 
 
Defendemos no presente texto que cientistas das religiões de 

formação devem ser também profissionais da área da saúde, 
contribuindo com este campo e abrangendo sua área de atuação. 
Historicamente, estes profissionais atuam quase exclusivamente na 
área da educação básica, e, se pós-graduado, na educação superior. 
Abaixo, vamos argumentar como, de um lado, a área da saúde 

precisa de profissionais com as expertises e as sensibilidades de 
cientistas das religiões, e, complementarmente, estes últimos 
podem ampliar seu leque de atuação. 

É importante contextualizar o(a) leitor(a) de que o tema da 

espiritualidade ou religiões está ganhando cada vez mais evidencia 
aos profissionais da área da saúde. Pacientes se tornaram mais 
conscientes e exigentes por novas abordagens de saúde, muitas 
vezes ligadas a questões entendidas como espirituais ou religiosas. 
Na sociedade, como um todo, este tema também tem ganhado 
mais atenção. Tudo isso fez surgir intenso debate entre os 
profissionais da saúde, chegando a ter já diretrizes legais 
internacionais, caso da conhecida inclusão da dimensão 
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“espiritual” como domínio significativo para a qualidade de vida 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1998. 

O modelo biomédico da formação médica, em que há uma 
visão “mecanicista”, compartimentada, voltado para patologias 
específicas e que separa o ser humano de seu corpo, passou a ser 
questionado e evidenciou a necessidade de novas abordagens 

(PEREIRA; FORESTI, 1998). A partir da crítica a esse modelo é que 
(res)surgiram novas terapias e ideias, bem como a necessidade de 
compreender o ser humano como um todo. Isso, inevitavelmente, 
entra num aspecto muito particular de cada indivíduo, que é o 
campo religioso. Bem como precisa ser melhor entendido, até para 
saber quais são as melhores medidas a serem tomadas para 
políticas públicas nesse campo. 

Sabendo disso, profissionais da saúde estão suficientemente 
preparados/as para lidar com questões espirituais/religiosas de 
pacientes e seus familiares? Não falta um(a) profissional 
habilitado(a) para lidar com esses temas em equipes 
multidisciplinares? Sistemas públicos e privados têm realizado 
formações que suprem essa dimensão do atendimento da saúde? 
Quais são os(as) profissionais aptos para discutir e ensinar estes 
temas? É o que vamos discutir a seguir neste ensaio. 
 
Exemplos clínicos de questões religiosas como problema na 
área da saúde  

 

Abordar a questão religiosa tem sido um desafio aos 
profissionais que lidam com a saúde dos indivíduos. Vamos 
levantar exemplos de dificuldades enfrentadas na prática do 
cuidado à saúde por médicos e equipes de atendimento primário à 

saúde – vindos de casos empíricos e também em séries televisivas 
médicas inspiradas na vida real. Bem como levantaremos 
demandas na formação profissional na saúde, sobretudo, de 
médicos(as). 
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Há casos em que profissionais mostram que precisam ter 
mais atenção com a dimensão cultural-religiosa de pacientes. Na 

sua prática de trabalho na cidade de São Paulo, uma das autoras do 
presente texto percebe a dificuldade dos colegas médicos e (até 
própria) de abordar adequadamente essa questão. Há um caso 
interessante, durante a prática médica, de uma visita domiciliar a 

um paciente praticante de Umbanda. Ele disse que até poderíamos 
– toda a equipe da Unidade Básica de Saúde – fazer uma visita em 
sua casa, desde que não “fizesse cara feia” (nas palavras do 
paciente) para suas imagens de Exu1. Isso sugere que, em casos 
anteriores, o paciente sofreu momentos, no mínimo, 
desconfortáveis com visitas deste tipo. 

Essa dificuldade também não passa despercebida pelos 

seriados médicos mais famosos, como House, M.D da Fox, em que 
seus roteiristas e consultores de conteúdo são médicos/as que 
utilizam de seus casos e conhecimentos clínicos. Protagonizado por 
Hugh Laurie, até o personagem Gregory House, que é de uma 
personalidade cética, teve que abordar o tema religião algumas 
vezes em sua prática médica. No episódio 12º da terceira 
temporada, o médico protagonista teve que lidar com uma jovem 
vítima de violência sexual que engravida, mas não quer realizar o 
aborto com a justificativa de que “Deus não gostaria que ela 
fizesse”. O assunto foi bastante debatido com o médico House. Este 
teve que sair do seu comportamento usual, sempre 
demasiadamente pragmático, distanciado e sarcástico, para uma 

abordagem mais empática e dialogal. Somente assim consegue, 
finalmente, ajuda-la. 

Por outro lado, não é possível ser sempre complacente com a 
visão e prática religiosa/espiritual de pacientes, já que estas 

também podem causar problemas. No episódio de número 19 da 

                                                
1 Èṣù, da língua Yorùbá, aportuguesado Exu, é um ser metaempírico (divindade, entidade ou 

Òrìṣà/Orixá), próprio das culturas Yorùbá, do noroeste africano. Chegou às Américas enquanto objeto de 

narrativas e culto, sobretudo nas chamadas religiões afro-brasileiras, como Candomblé, Umbanda e 
Quimbanda, sendo muito importante nesses sistemas cultural-religiosos (cf. PRATES, 2009). 
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segunda temporada de House, M.D., uma paciente portadora de 
câncer é convencida por um adolescente religioso, líder de uma 

igreja evangélica dos EUA, que seu tumor teria diminuído e que 
seria curada por intervenção divina. Isso mostra que visões de 
mundo religiosas podem também dificultar tratamentos ou 
diagnósticos, e uma atitude profissional que saiba lidar com isso se 

torna necessária.  
No Brasil, há também o seriado brasileiro Unidade Básica, 

lançado em 2016 pela Universal Chanel. Inspirado em fatos reais, 
seus personagens também tem que lidar com aspectos religiosos 
durante a prática clínica. No episódio 2 da temporada 1, exibido em 
11/09/2016, o “Dr. Paulo” (Caco Ciocler) e a “Dra. Laura” (Ana 
Petta) cuidam de um paciente com HIV, “Juliano” (Max 

Nascimento). Este, ao contar para sua esposa e para o pastor da 
sua igreja sobre o ocorrido, acaba recebendo orações e bênçãos 
deste último, que acredita ter “curado” o HIV. Após dificuldades 
apresentadas pela médica Laura para resolver este impasse, o 
médico Paulo apresenta uma solução diplomática e respeitosa para 
todos envolvidos: convence o paciente a tomar os medicamentos, 
que passam a ser sacralizados pelo pastor, e este último garante 
que não irá mais prometer ou afirmar que pode curar HIV.  

Historicamente, as religiões sempre influenciaram de 
alguma forma a medicina e os cuidados em saúde. Na matéria feita 
pelo site da ONU-BR (2016), percebe-se como cultura, incluindo 
aspectos religiosos, e saúde estão conectadas. Essa relação pode ser 

tanto benéfica como prejudicial, como pode ser observada no 
exemplo a seguir. Por volta da década de 1960, missionários 
cristãos chegaram em reservas indígenas no Oiapoque (Amapá), e 
convenceram os indígenas que o uso de suas ervas e plantas eram 

“feitiçaria”, e que o correto era o uso de medicamentos 
farmacêuticos (sobretudo antibióticos).  

Hoje, os médicos que atendem no local lutam para resgatar a 
antiga cultura da região sobre o uso de plantas, visando combater o 
uso indiscriminado de antibióticos e diminuir a resistência a essas 
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medicações. Assim, uma postura que busca compreender o saber 
local e tradicional, sem perder de vista benefícios da moderna 

medicina baseada em evidencias, tem sido um ganho para toda 
comunidade.  

Com os exemplos acima, percebemos que há uma 
dificuldade de profissionais da saúde, devida a falta de capacitação 

específica, para lidar com questões que envolvam problemas 
cultural-religiosos. Mas, afinal, é mesmo necessário que estes 
profissionais estejam atualizados/as neste tema? Defendemos que 
sim, e vamos apontar soluções para este questionamento. 
 
Levantamento de demandas na formação de profissionais da 
saúde 

 
Há algumas décadas autores internacionais tem pensado 

sobre a necessidade de profissionais da saúde abordarem a 
espiritualidade e religiões. Independente da posição pessoal de 
médicos/as, enfermeiros/as, naturólogos/as, acupunturistas ou 
qualquer outro profissional afim, temas religiosos vão aparecer 
durante sua prática profissional: 

 

Muitos de nossos pacientes são religiosos, usam crenças religiosas 
para lidar com o estresse de doenças médicas e psiquiátricas, e, 
muitas vezes, têm necessidades religiosas ou espirituais não 

satisfeitas quando se tornam fisicamente ou mentalmente 
doentes (KOENIG, 2001, p. 333, tradução nossa). 
 

Pensando nesse fato recorrente, o médico psiquiatra Allen 
(2003) sistematizou discussões interessantes sobre a possível 
inserção de formação sobre espiritualidade e religiões na educação 
médica. Primeiro, ele lembra que “espiritualidade/religião/crenças 
pessoais” é um dos seis domínios significativos da qualidade de 
vida nas culturas, segundo a OMS, junto com o físico, psicológico, 
nível de independência, relações sociais, meio-ambiente. 
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Allen (2003) continua mostrando sete razões para 
médicos/as e estudantes de medicina entenderem sobre questões 

espirituais/religiosas. (1) Muitos pacientes esperam por essa 
intervenção, que “religião” é entendido como central em suas 
próprias vidas. (2) Tem crescido o número de evidências que 
espiritualidade/religião pode ser benéfico à saúde. (3) As crenças 

religiosas podem ajudar a influenciar as decisões médicas, 
especialmente em situações de doença grave. (4) Algumas crenças 
religiosas podem ser deletérias (prejudiciais) à saúde e precisam 
ser compreendidas e exploradas. (5) Discussões sobre 
espiritualidade introduzem a perspectiva da pessoa integral, uma 
abordagem autodirigida e um reforço de relacionamento que são 
vitais no processo de cura, em contraste com a visão dualista 

cartesiana. (6) Os pacientes experimentam não só a dor física, mas 
a dor relacionada ao sofrimento mental e espiritual – questões 
mais profundas da vida. (7) Médicos/as podem receber benefícios 
pessoais e profissionais, refletindo sobre a sua visão de mundo e 
criando maior empatia com pacientes. 

O mesmo autor lembra que a Associação Estadunidense de 
Faculdades de Medicina (The Association of American Medical 
Colleges – AAMC) mantém um grupo para pensar elementos chave 
para um currículo médico. Neste grupo alguns dos atributos são 
vistos como necessários, como: atitudes compassivas e empáticas 
em respeito à dignidade de pacientes enquanto pessoas; quando 
suas “crenças” estiverem em desacordo com pacientes devem 

evitar julgamentos de valor; e eles/elas devem ser suficientemente 
conhecedores de modelos tradicionais e não tradicionais de 
cuidados para fornecer orientações adequadas para seus pacientes 
(Cf. AAMC, 1998, 1999). 

No Brasil, cerca de 91% da população se autodeclara 
pertencente a alguma religião segundo o último censo do IBGE. 
Pensando na formação dos profissionais da área da saúde, os 
currículos de Medicina e da Enfermagem não poderiam ficar 
isentos de abordar tal questão. Muito se fala da interdisciplinaridade 
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nos currículos médicos, no entanto, percebe-se que ainda o tema da 
espiritualidade não constitui um tema obrigatório. Pelo contrário, é 

um tema optativo na maioria dos currículos das escolas médicas 
brasileiras (como é o caso da UNIFESP, cf. REGINATO; 
BENEDETTO; GALLIAN, 2016). Além disso, essa disciplina é 
ministrada por profissionais que não tem a devida formação e 

competência acadêmica para ministrar o tema, já que não 
estudaram academicamente religiões.  

Um dos autores deste texto lembra que, durante as aulas da 
graduação, o professor doutor em Ciência da Religião Waway 
Kimbanda, nascido na República Democrática do Congo, relatava 
algo importante a nossa discussão que se relaciona ao seu país 
natal. Neste e em outros países africanos, o médico de formação 

científica moderna é um dos últimos a serem procurados pela 
população enferma. Antes, sacerdotes tradicionais da família ou 
vila, pastores de novas igrejas e até conhecimentos fitoterápicos de 
parentes são as primeiras formas de tratamento. E ele nos narrava 
que questionava aos amigos africanos que cursavam no Brasil 
faculdades de Medicina, se estavam cientes disso. Reproduzimos o 
mesmo questionamento aos/as profissionais brasileiros(as), já que 
a população brasileira também é muito religiosa, tal qual dos locais 
citados – que tem quase o total da população como autodeclarados 
de alguma religião: os profissionais da saúde do Brasil tem ciência 
de que sua população procura várias outras formas de curas e 
terapias, incluindo ‘espirituais’/religiosas, antes de os procurarem? 

E tem noção dos impactos disso para a saúde dos pacientes? Estes 
questionamentos evidenciam a necessidade de ser uma 
compreensão mais profunda sobre a relação entre saúde e religião 
para a população. 

É notável, então, a demanda de formação específica no 
currículo geral de medicina (e outras áreas, como enfermagem 
e psicologia). Assim, como estes e outros profissionais da 
saúde poderiam adquirir melhor formação e capacitação para 
lidar satisfatoriamente com situações que envolvam aspectos 
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cultural-religiosos na sua atuação com pacientes e colegas de 
trabalho? Acreditamos que cientistas das religiões deveriam ser 

protagonistas nesse empreendimento. 
 
Ciência das Religiões Aplicada à saúde: cientistas das religiões 
como consultores e profissionais em equipes de saúde 

 
Para atuar no sistema de saúde com relação a aspectos 

espirituais/religiosos, que atendem milhões de usuários de 
diferentes formações cultural-religiosas, é preciso ter uma 
formação que dê conta dessa diversidade e das especificidades de 
cada paciente. Acreditamos que cientistas das religiões, de 
formação acadêmica e secular, são os profissionais mais adequados 

para consultas oficiais, participação em equipes multidisciplinares 
e educação continuada para equipes e estabelecimentos da área da 
saúde. Argumentamos a seguir os motivos dessa defesa, e como 
isso se aplica. 

Desde o seu fundador, Müller (1823-1900), a Ciência da 
Religião – em alemão, Religionswissenschaft, em inglês, 
originalmente Science of Religion, e hoje Study of Religions ou 
Religious Studies – era pressuposta como uma disciplina 
acadêmica mais teórica, que estudava histórica e sistematicamente 
as religiões. Contudo, deixava “aplicações” para “uma classe 
diferente” (MÜLLER, 1882). Nas últimas décadas do século XX e no 
século XXI tem nascido outras perspectivas que ampliam a visão 

dessa ciência. Desde então se tem percebido o potencial de 
aplicações dos conhecimentos produzidos por pesquisadores/as da 
área para resolução de demandas sociais além da acadêmica. Assim 
nasceu a ideia da subdisciplina ou ramo da Ciência da Religião 

Aplicada (SOARES, 2013).  
Como uma ideia mais geral, vemos que a utilidade da 

Ciência das Religiões Aplicada, ou, para Tworuschka (2013, p. 579) 
“Ciência Prática da Religião”, é gerar “conhecimento praticamente 
útil e utilizável”, já que está “interessada em desenvolver normas, 
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modelos, tarefas organizacionais para ação”. Usarski (2018) chama 
atenção para o fato de que essa aplicação ou ação deve ser feita em 

acordo com os pressupostos mais gerais dessa ciência. Ou seja, 
com descrições e análises sobre temas religiosos com uma visão 
científica e que siga um posicionamento que se afaste de visões 
ideológicas, atitude também chamada de agnosticismo 

metodológico. Cavallin (2016) lembra também que toda aplicação 
da Ciência das Religiões é feita com um pressuposto do porque 
aplica-la, e chega a falar de 4 tipos básicos de fundamentos e 
valores. Em nosso caso, trata-se de seguir os valores dos Direitos 
Humanos, no sentido de defender simultaneamente a liberdade 
religiosa, a liberdade de expressão e o direito à saúde. 

Para além das várias questões epistemológicas deste debate, 

bem apresentados e discutidos por Tworuschka (2013), Cavallin 
(2016) e Usarski (2018), vamos apresentar formas de como 
cientistas das religiões podem aplicar de seus conhecimentos. Em 
especial, como pode ser útil na área da saúde. A seguir, mostramos 
um breve exemplo de como conhecimentos produzidos nessa área 
podem ser úteis à melhoria da sociedade, em especial, em questões 
de saúde. 

O professor de Ciência das Religiões de Ottawa (Canadá), 
Beyer (2003), sintetizou todo um acirrado debate sobre as 
possibilidades e limites na definição do termo “religião”. É 
consensual que há dois tipos de definições: as teológicas e as 
científicas (ou naturalistas). Beyer (2003) observou também 

quatro outros tipos de campos sociais que definem o que são 
religiões: educação, leis, meios de comunicação e política. Ao 
contrário dos meios religioso-teológicos e científicos, os outros 
quatros tipos sociais tendem a ter visões mais arbitrárias e práticas 

sobre religiões, de acordo com disputas de poder. As classificações 
destes quatro campos são agrupadas num terceiro tipo: definições 
“oficiais” de religião. 

Complementando o autor, consideramos aqui o campo da 
saúde como uma esfera social relativamente autônoma. Como 
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expressão simultaneamente do campo da saúde e das leis, sabemos 
que o Código Penal brasileiro atual, no art. 284, afirma como 

“exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica” 
“exercer o curandeirismo: I - prescrevendo, ministrando ou 
aplicando, habitualmente, qualquer substância” (BRASIL, 1940). O 
que, explicitamente, é uma delimitação profissional de quem é ou 

não autorizado para prática de cura, foi usado, implicitamente, 
como forma de perseguição de minorias religiosas no Brasil. Com 
raízes em leis mais repressoras desde as épocas colonial e 
monárquica, grupos e pessoas ligados ao Espiritismo, Candomblé, 
ou de práticas de benzeção e outras formas de medicina tradicional 
foram discriminadas oficialmente, o que continua de alguma 
maneira (cf. SCOTON, 2005; MONTERO, 2006; MOURA, 2009). 

Como foi mostrado pelo caso da notícia da ONU-BR (2016), 
essa visão está aliada com a manutenção do poder e legitimação da 
maioria religiosa no Brasil, ligada a Igreja Católica Apostólica 
Romana. Assim, deixar as leis sobre, e o próprio exercício das áreas 
da saúde como estão, é dar aval para jogos de poder que 
determinam de forma arbitrária quais grupos estão certos e quem 
deve ser criminalizado. Na mesma notícia, por outro lado, foi 
mostrada a possibilidade de conciliação de visões terapêuticas 
tradicionais e a medicina oficial. Neste sentido, a visão do estudo 
científico das religiões, especialmente da Ciência das Religiões 
Aplicada, aponta para a necessidade de rever as leis da saúde. Bem 
como de uma formação mais cidadã que valoriza a diversidade 

cultural, com responsabilidade. 
Defendemos que este e outros conhecimentos gerados 

pela reflexão teórica se aplicam da seguinte maneira: (1) 
cientistas das religiões devem atuar através de consultoria a 

equipes de saúde, sobretudo, da atenção primária; (2) da mesma 
forma, cientistas das religiões devem ministrar um programa ou 
projeto de educação permanente sobre a relação entre questões 
cultural-religiosas na prática de atenção à saúde, seja no sistema 
público ou em sistemas privados; (3) e, de forma mais direta, 
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cientistas das religiões seriam os/as profissionais habilitados/as 
para lidar com temas cultural-religiosos permanentemente em 

equipes multidisciplinares.  
Sobre a (1) primeira sugestão, cientistas das religiões 

atuariam de forma independente e autônoma, como 
consultores/as. A ideia é que forneçam seus conhecimentos 

especializados para profissionais que atuam diretamente na 
atenção primária (unidades básicas) ou terciária (hospitalar) a 
saúde. Isso poderia ser feito por contratação de pessoa física, como 
também pessoa jurídica, por exemplo, através de uma empresa de 
consultoria formada por cientistas das religiões. Este trabalho 
depende das demandas que eventualmente surgem nesses 
ambientes. 

Segundo ponto (2): seja como contratado temporariamente 
em empresas e pelo Estado, seja como concursado em secretárias 
estaduais ou municipais de saúde, cientistas das religiões serviriam 
na função de educadores ou coordenadores de projetos de 
educação permanente para equipes e gestores de saúde pública e 
privada. Tais projetos abordariam sobre a relação entre questões 
culturais, em geral, e cultural-religiosas, especificamente, e a 
prática do cuidado à saúde. Sugerimos este trabalho, 
principalmente, para auxiliar permanentemente as equipes de 
saúde que trabalham em comunidades tradicionais como 
quilombolas e grupos “indígenas”. 

Numa perspectiva de atuação mais direta, sendo o/a 

cientista das religiões considerado também um profissional que 
atua dentro do campo da saúde, poderia também (3) integrar o 
Núcleo de Apoio as Equipes de Saúde da Família (NASF). As 
equipes NASF são multidisciplinares compostas por psicólogos, 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, farmacêutico, assistente 
social, professor de educação física, fonoaudiólogo, médico 
veterinário, profissional com formação em arte e educação, 
profissional de saúde sanitarista e médico (acupunturistas, 
psiquiatra, pediatra, homeopata, geriatra, do trabalho, 
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ginecologista e de clínica médica) a depender das necessidades de 
cada município. Dentro do Sistema Único de saúde (SUS), o NASF 

atua em conjunto com médicos(as), enfermeiros(as) e Agente 
comunitário de Saúde, que compõem a equipe de Estratégia da 
Saúde da Família (ESF) das Unidades Básicas de Saúde (UBS), para 
auxiliar em diversas questões ligadas a saúde da comunidade. Por 

exemplo, essa equipe do NASF discute casos clínicos com variados 
pontos de vista buscando soluções, realiza visita aos domicílios dos 
membros da comunidade assistida pela UBS para compreender 
seus quadros de saúde, e até pode fazer consultas auxiliares a 
equipe ESF para otimizar as soluções para a população assistida. 

Cientistas das religiões poderão ainda oferecer apoio nas 
questões de terminalidade da vida, contribuindo com informações 

sobre quem, onde e como parentes de um recém-falecido podem 
encontrar amparos da religião que já pratiquem, ou informando 
sobre outras tradições que os pacientes queiram procurar por 
desejo próprio e explícito. Assim, cientistas das religiões, bacharéis 
ou licenciados, seriam profissionais contratados ou também 
concursados para atuar em secretárias municipais ou estaduais, 
visando auxiliar equipes da saúde através dos seus conhecimentos 
e sensibilidades. 

A demanda pela instrução e sensibilidade sobre questões 
religiosas por médicos(as) e outros profissionais de saúde já é 
endossada por organizações oficiais como a AAMC ou OMS, como 
foi dito anteriormente. Infelizmente, ainda é pouco realizada no 

Brasil, mas, em outros países, como os Estados Unidos, isso já está 
ocorrendo há anos e tem mostrado melhorias no atendimento e da 
relação médico-paciente (cf. FONSECA et al, 2014). Em ambos os 
casos, não temos conhecimento de cientistas das religiões como 

formadores destes profissionais da saúde, mas o profissional 
formado em Ciência das Religiões é o mais adequado para suprir 
essa demanda nos currículos dos profissionais de saúde e na sua 
educação continuada.  
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Cientistas das religiões como formadores de profissionais da 
saúde por e currículo profissionalizante na Ciência das Religiões 

 
Idealmente, essa capacitação que cientistas das religiões 

devem oferecer para profissionais de saúde, deveria começar já na 
formação universitária. A demanda pela instrução e sensibilidade 

de questões espirituais/religiosas por médicos(as) e outros 
profissionais de saúde já é endossada por organizações oficiais 
como a AAMC ou OMS.  

O profissional formado em Ciência das Religiões é o mais 
adequado para suprir essa demanda nos currículos dos 
profissionais de saúde. Sugerimos que haja um componente 
curricular (“disciplina”), ministrada por cientistas das religiões, em 

que sejam tratadas questões éticas, legislativas e políticas que 
envolvem ideias ou práticas religiosas no atendimento em saúde. O 
nome poderia ser Ciência das Religiões Aplicada à Saúde, 
Espiritualidade e Saúde, Questões religiosas e Saúde, ou qualquer 
outra nomenclatura afim.  

Desta maneira, os cientistas das religiões iriam capacitar 
profissionais em formação em todos os níveis da área da saúde. 
Por exemplo, nos cursos de Medicina, Enfermagem, Psicologia, 
Fisioterapia, Terapeuta Ocupacional, Naturologia, incluindo 
também cursos de Assistência Social, que também atuam em 
equipes de saúde. Da mesma forma, esperamos também continuar 
e ampliar intercâmbios com profissionais da saúde em cursos de 

Ciência das Religiões, aprofundando parcerias antigas – como com 
psicólogos(as) – e gerando novas. 

Por outro lado, os próprios cientistas das religiões poderiam 
investir mais em suas formações, especificamente no aspecto 

profissional e prático – já que, em termos teóricos, já tem muitas 
discussões em termos mundiais. Refletindo sobre currículos de 
cursos de Ciência das Religiões, especialmente bacharelados e 
mestrados profissionais, mas podendo incluir licenciados também, 
vemos como necessário a inclusão de disciplinas 
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profissionalizantes, que prepare para a atuação direta no mercado 
de trabalho. Entre tais disciplinas, deveria ser inserida pelo menos 

uma disciplina sobre Ciência das Religiões Aplicada e Saúde, de 
forma que os capacite para atuação no mercado de trabalho em 
áreas da Saúde.  

Essas disciplinas devem ser ofertadas também por 

professores formados em Ciência das Religiões. Estes precisam 
estar atualizados com informações práticas, legais, profissionais e 
teóricas sobre campo de atuação da saúde, e devem articular isso 
com o diferencial próprio da Ciência das Religiões. Acreditamos 
que dessa maneira cientistas das religiões serão devidamente 
preparados para atuarem na área da saúde, contribuindo para 
outra área social que precisa das suas habilidades, e vão expandir 

suas áreas de atuação para além da educação.  
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Morte, religião e políticas públicas de saúde: 
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nas estratégias públicas de saúde em apoio 

ao enfrentamento da morte 
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Morte, secularização e empobrecimento simbólico no contexto 
contemporâneo 

 
O poeta Manuel Bandeira, aos 18 anos, descobriu que era 

portador de uma doença incurável. Assim, conviveu boa parte de 
sua vida com a iminência da morte. Essa convivência perpassou 
sua obra e o poema Consoada. Consoada significa ceia noturna, e 
em Portugal denomina a festa de Natal, uma celebração da vida. 
Por isso, o poeta faz um jogo de contrastes em versos simples e 

curtos, sintetizando as dúvidas humanas diante da morte, mas 
finaliza acomodando-se: “a vida foi boa, pode morte chegar que 
encontrará a mesa posta e cada coisa no seu lugar”. 

A morte é presença constante em nossas vidas. É a 
indesejada das gentes, que não sabemos nem aonde e nem como 
chegará, apesar do lugar comum que essas afirmações aparecem 
em nossos discursos em relação à morte. Assumimos com ela, 
individualmente e coletivamente, uma relação complexa que vai do 
medo ao tabu. Construímos, a partir da morte, poesia e ciência. 
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Tentamos domá-la, domesticá-la, evitá-la, compreendê-la e todos 
esses esforços produziram uma gama enorme de conhecimentos 

sobre a morte que exercem, entre outras funções, a de atribuir 
sentidos e significados à vida. 

Por isso, a indesejada das gentes talvez tenha sido a gênese 
de sistemas religiosos e filosóficos ao longo da história da 

humanidade, na medida em que a mesma nos coloca num processo 
de enfrentamento com o fim de nossa existência. A partir dela, 
duas perguntas básicas e óbvias passam a acompanhar a 
humanidade: o porquê da morte e o que existe depois dela. 

Apesar da consciência “inconsciente” sobre a fatalidade da 
vida, nosso preparo para a morte – para, como Manuel Bandeira 
diz, a morte “encontrar a mesa posta e cada coisa no seu lugar” – 

não tem sido adequadamente produzido, conforme observam 
diversos autores e autoras (KOVÁCS, 2005; RUIZ, 2009; 
RODRIGUES, 1983). Assim, se a preocupação humana é produzir 
símbolos, ritos, ciência, conceitos e arte sobre a morte, também é 
uma preocupação acadêmica compreender, demonstrar, analisar e 
explicar de que forma esse conhecimento sobre a morte se produz, 
o que pode nos dizer acerca do ser humano e das sociedades, e 
quais os significados que a morte e o morrer assumem para 
determinados grupos sociais em contextos diversos ao longo da 
história do Brasil. 

 

Os estudos sobre o fim da vida e a morte tornaram se um campo 
de investigação da etnografia no início do século XX, a partir dos 
trabalhos de Durkheim, Mauss e Radcliff-Brown, entre outros. 

Segue-se um enorme período sem produção intelectual nesse 
campo e é somente a partir dos anos 1960/70 que são retomadas 
as reflexões sobre o tema. Este simbólico silêncio é também 

pensado pelos historiadores, sociólogos e antropólogos, e sob a 
seguinte perspectiva: a mudança na relação entre o homem 

moderno e a morte. A ocultação da morte e a exclusão de quem 
está morrendo tornam-se partes fundadoras do tabu que se 
erguia e que segundo Geoffrey Gorer, citado por Rachel 

Aisengart, destrona o sexo como então interdito. Outros pioneiros 
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em estudos sobre a morte como Philipe Ariès, Michel Foucault e 

Norbert Elias constituem a espinha dorsal de uma tradição 
investigativa a que se filia José Carlos Rodrigues (OIGMAN, 2007, 
p. 2250). 

 

Um significativo trabalho sobre a morte e o morrer na 
sociedade brasileira é a coletânea organizada pelo sociólogo José de 
Souza Martins, A morte e os mortos na Sociedade Brasileira (1983), 
que reúne uma série de artigos que procuram discutir e romper 
com os silêncios sobre a morte no Brasil. Situando-a como um 
fenômeno do crescimento urbano e da racionalização da vida nesse 
processo, a coletânea sob essa perspectiva procura demonstrar que 
os abandonos das preocupações com a morte denotam a perda do 
sentido da vida principalmente quando as relações entre a 

sociedade e morte se transformam em relações comerciais. Dessa 

forma, o abando da morte representa coisificação extrema da vida 
e, assim, desnuda um processo social em que tudo se transforma 
em mercadoria. 

O trabalho de José Carlos Rodrigues, O Tabu da Morte 
(1983), cria um diálogo sistemático com inúmeras sociedades 
distribuídas no tempo e no espaço como produtoras de 
representações sobre a morte, perpassando e pontuando formas de 
consciência individual e coletiva, as relações de poder e sistemas 
explicativos de mundo, demonstrando que a morte é muito mais 
uma questão sociológica do que uma questão biológica. No entanto, 
é em função deste complexo de narrativas da certeza da morte e 

por causa desta certeza que as sociedades humanas acabam 
culturalmente (des)naturalizando-a. Rodrigues (1983) lembra 
como o processo de industrialização da sociedade contemporânea 
trouxe um esvaziamento do conteúdo religioso da morte como 
elaboração de um projeto coletivo. 

No campo do conhecimento da história, o estudo de João 
Reis A morte é uma festa (1991) é paradigmático, pois se tornou 
referência para uma série de outros estudos sobre a morte e o 
morrer no Brasil, apresentando uma análise que procura 
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historicamente situar o papel central da morte e do morrer como 
norteadores da vida social entre as tradições coloniais das 

irmandades religiosas até um episódio que marca 
representativamente o confronto entre projetos médico 
racionalistas de controle sobre a morte e as práticas do que 
genericamente denominamos de religiosidade popular. 

O estudo começa com a narrativa de um episódio ocorrido 
em Salvador no ano de 1835, que ficou conhecido como cemiterada. 
Esse movimento foi organizado em função de uma lei que entraria 
em vigor na cidade em 26 de outubro que proibia o tradicional 
costume de enterros nas igrejas, além de conceder a uma 
companhia privada o monopólio dos enterros na cidade por trinta 
anos. A questão se desenrolou a partir de vários conflitos de 

interesses, mas o que a principio ressaltou o discurso médico 
higienista – proferido pela medicina positivista do século XIX –, 
que se contrapunha diretamente às tradições religiosas, em sua 
maioria heterodoxas – que envolviam os rituais em torno da morte 
em Salvador na primeira metade do século XIX. 

Fundamentalmente, para Resi (1991) a morte é uma festa 
pública que mobilizava a sociedade, e por meio dessa mobilização, 
em que todos têm oportunidade de expressarem sua visão de 
mundo, conseguimos apreender algumas dimensões da autonomia 
religiosa vivida pela população de Salvador – tanto senhores 
quanto escravos. Essa autonomia baseava-se numa série de 
decisões conscientes que iam da preparação do testamento ao 

enterro, e esse processo não era um ato solitário, tudo era 
preparado com ajuda de amigos, parentes e confrades. 

Por isso, deve-se atribuir muita atenção à pesquisa de Reis 
que apresenta a singularidade da cultura e das religiosidades 

brasileira, sem contradição. Por meio do acontecimento da 
cemiterada, o autor consegue demonstrar o confronto de dois 
projetos políticos de sociedade que disputavam o assenhoramento 
do poder do Estado: de um lado a Igreja, que no século XIX 
perpassava todos os processos da vida civil, e de outro o nascente 
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ideário médico higienista, que chegava ao Brasil como modelo de 
civilização. 

Claudia Rodrigues (2005) deixa sua rubrica ao tratar dos 
embates de saberes e práticas do bem morrer informadas pelo 
poder eclesiástico – processo que se constrói desde o século XVIII – 
e a racionalidade liberal e secular que se instala no país a partir da 

segunda metade do século XIX e começa a conquistar sua 
hegemonia com o advento da República. Por meio de uma 
exaustiva pesquisa com fontes documentais, Rodrigues (2005) 
analisa como diante da morte o padre é lentamente substituído 
pelo médico. A morte, até então dominada pela Igreja, passa a ser 
dominada pela medicina. Dessa forma, em torno da morte e do 
morrer, o processo de secularização transforma os ritmos, os 

agentes e as práticas. O testamento deixa de ser um veículo de 
salvação e se transmutam em um documento civil, assim como as 
certidões de nascimento e óbito.  

Uma curiosidade na época de controle da Igreja sobre a 
morte e o morrer (séculos XVIII e XIX), que no Brasil antecedeu a 
disputa com a classe médica, é que os líderes religiosos eram quem 
assinavam os documentos de morte, anotando sua causa. Tal 
fenômeno culminava em anotações de causa mortis como: “cãibra 
no sangue”, “congestão cerebral”, “mal de fogo”, “marasmo” 
(SUPERINTERESSANTE, 2005, p. 22). 

Como a morte passou, com a secularização, do controle da 
Igreja para o Estado, tendo sido a ala médica e sanitarista a 

principal a lutar por este controle – já que os enterramentos dentro 
e ao redor das Igrejas passaram a se tornar um problema de saúde 
pública (REIS, 1991) –, é justamente o grupo da saúde que tem hoje 
em suas mãos a necessidade de reconfigurar a educação coletiva 

para a morte. 
Porém, a partir do final da segunda metade do século XIX, o 

contexto sociopolítico no Brasil é outro, pois a entrada de 
imigrantes europeus (apesar de boa parte ser católicos, havia 
também um considerável número de protestantes), o início do 
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processo de industrialização, o aprofundamento das críticas à 
escravidão, e o movimento republicano estruturado em torno do 

pensamento da ciência positivista criam uma imagem dicotômica 
entre o Brasil moderno e o Brasil arcaico, este último vinculado à 
ideia de atraso, superstição e retrocesso, pensamento de um país 
dominado pela Igreja Católica. 

Essa luta política complexa, que envolve inúmeras 
concepções e forças políticas, colocam a morte como um elemento 
central desse embate que envolve desde a igualdade de direitos ao 
sepultamento até o desencantamento dos sistemas explicativos do 
processo de morte e do morrer produzidos pelas múltiplas 
interpretações e expressões em torno de saberes informados pelo 
entrecruzamento de culturas religiosas que contribuíram para 

forjar a sociedade brasileira. 
Não há dúvida acerca das transformações provocadas em 

torno do longo processo de secularização pelo qual passou e passa 
a sociedade brasileira, como também existe a certeza que nesse 
longo processo a morte ocupou e ainda ocupa o epicentro dos 
debates, na medida em que a morte, em toda a sua complexidade, é 
produtora de saberes e promotora de representações que vão da 
aceitação da fatalidade da vida até as construções de concepções de 
mundo que não tem correlação direta com a vida material. Daí a 
pluralidade de perspectivas temáticas que emergem dos estudos 
sobre a morte e o morrer na sociedade brasileira: o silêncio do 
tabu, as mudanças de perspectiva do ser humano moderno perante 

a morte, secularização, racionalização promovida pela sociedade 
industrial, mercantilização e medicalização que provocam rupturas 
nas estruturas das práticas mortuárias com uma série de 
desdobramentos, como a sua dessacralização, desritualização e até 

a banalização da morte. 
Os trabalhos cotejados até o presente momento demonstram 

essa transformação do ser humano diante da morte na sociedade 
brasileira, inserido num jogo político de controle social que foi 
marcado pela perda do poder da Igreja Católica (e tudo o que isso 
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comportou) e a construção de uma “nova” ordem de referências 
para o ordenamento do comportamento social. Assim, esse 

processo tem uma historicidade, porém esta historicidade não é 
linear.  

Cabe dizer que a modernidade não retira a força do sistema 
religioso como um elaborador de sentido diante da morte. Nessa 

perspectiva, alguns estudiosos/as se debruçam sobre o papel das 
religiões nesse âmbito (GODELIER, 2017; REIS, 1991). A 
ritualização e a sacralização do processo da morte e do morrer 
como atos de expressões religiosas permanecem como saberes que 
ordenam a vida social. Essa longa duração demonstra que as 
transformações sociais possuem dinâmicas e temporalidades 
próprias, e podem indicar que existe uma força na tradição destes 

saberes, que passaram a conviver com outros saberes religiosos 
diversos que se ancoraram na sociedade brasileira como resultado 
de uma política laica. 

Toda essa gama de expressões que denominamos de 
religiosas dialoga/confronta com o protagonismo que os discursos 
médico-científicos assumiram diante do controle sobre a morte a 
partir do final do século XIX. Portanto, a reflexão sobre políticas 
públicas de saúde que se debruçam sobre a complexidade da morte 
é uma tarefa tão complexa. Tendo em vista os marcos referenciais 
com os quais temos obrigatoriedade de dialogar, o primeiro deles 
preliminarmente traduz um modelo de trato com a morte que se 
construiu no Brasil historicamente desde o período colonial, 

orquestrado em torno da práxis católica como religião hegemônica, 
modelo questionado em sua estrutura pelas concepções das 
ciências da vida ao longo do século XIX. No entanto, como também 
afirmamos, não existe linearidade neste processo, e um modelo 

não foi substituído por outro. Apesar da hegemonia das ciências da 
vida como política de Estado, a sociedade, em suas próprias 
dinâmicas, ainda se abre não somente às permanências de práticas 
mortuárias do século XIX, mas a outras formulações espirituais e 
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religiosas que adentraram na sociedade brasileira a partir do final 
do século XIX e durante todo século XX em diante. 

 
Reumanização da morte em saúde e as religiões 

 
Como cientistas das religiões, propomos neste trabalho o início 

de um projeto de inserção de cientistas das religiões em espaços de 
discussões, formulações e atuações em políticas públicas de saúde 
cujo foco seja o enfrentamento da morte em todas as suas variáveis, 
tendo em vista que o campo do conhecimento da ciência das religiões 
são os fenômenos religiosos como componentes fundamentais da 
vida social no Brasil, e especificamente nos processos de formulações 
e saberes sobre a morte. 

O trabalho tem como objeto a discussão sobre o manejo de 
conteúdos religiosos ligados às representações e crenças sobre 
morte e pós-morte nas estratégias de saúde pública de apoio ao 
luto e aos processos de elaboração do sentido da morte e do 
morrer. Tendo em vista que a espiritualidade é concebida como 
uma dimensão da saúde pela Organização Mundial da Saúde, e 
que, conforme observamos, os conteúdos religiosos que se 
produzem diante da morte têm papel de produção de sentido, 
ainda que cada expressão religiosa e espiritualista produza 
modelos e estratégias próprias de enfrentamento da morte e de 
seus sentidos, é fundamental a presença de um profissional que 
compreenda os meios, os métodos e as práticas por meio dos quais 

essas expressões estão presentes no cotidiano da vida social, 
respondendo às demandas impostas pela morte.  

 

Os mundos imaginários das religiões não são produtos de uma 
humanidade ainda na infância. Eles não se dissiparão 

automaticamente com o progresso das Luzes do conhecimento e os 
benefícios da educação. Eles são testemunhas do esforço permanente 
dos homens para enfrentar seus limites, conjurar seu medo diante da 

morte e esperar um mundo melhor, no qual a injustiça e o 
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sofrimento terão sido vencidos. Utopias, certamente, mas que 

obrigaram os homens a se inventar (GODELIER, 2017, p 43). 
 

Podemos afirmar que não há nenhum profissional 
academicamente mais especializado em religiões do que um 
cientista das religiões, principalmente pelo fato de que não nos 
restringimos aos aspectos teológicos e doutrinários das religiões, 

mas abordamos interdisciplinarmente elementos históricos, 
sociológicos, psicológicos, com diversas formas de abordagem do 
fenômeno religioso. Diante da morte, portanto, somos habilitados 
aos múltiplos olhares em torno da produção dos manejos religiosos 
no enfrentamento dela, como demonstraremos ao longo do 
presente texto. 

Conforme indicamos inicialmente, a literatura aponta para 

um empobrecimento simbólico e ritualístico dos processos de 
morte e de luto na contemporaneidade (MARTINS, 2005; 
GAMBINI, 2005). O tempo do luto – que outrora já foi vivenciado 
de modo mais coletivo e prolongado, com maior presença dentro 
das casas e do cotidiano das pessoas – atualmente entra em 
contraste com o tempo da sociedade civilizatória, para a qual o não 
lugar dos enlutados, o estranhamento e o deslocamento da 
experiência do luto são vistos como sinais de improdutividade 
(TORRES, FRANCO, 2017). Em outras palavras, a morte passa a 
ser uma adversária da vida, e não parte de seu curso natural 
(FRANCO, 2007). 

Em consonância com esse pensamento, Maria Julia Kovács 
(2005) indica a falta de uma educação coletiva para a morte. Até o 
início do século XX, antes da intensificação do processo de 
secularização, a morte era um fator social que se exprimia por 

meio de uma série de comportamentos rituais, que 
frequentemente envolviam matrizes religiosas. Nesse sentido, 
verifica-se que é preciso criar e construir repertórios sociais e 
coletivos sobre a morte: falar, produzir significados partilhados, 
oferecer legitimidade ao não lugar dos/as enlutados/as. O próprio 
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SUS, por meio de uma de suas comunicações oficiais (cf. RUIZ, 
2009), aponta que os espaços para o aprendizado da morte são 

raros devido à ausência de um projeto socializador diante da 
morte, acompanhando a perspectiva de Kovács (2005). Ruiz 
(2009) indica, também, a necessidade urgente de um projeto que 
reinvente a imagem da morte, que tem sido frequentemente 

identificada pelo registro negativo com representações de caveiras, 
corpos em decomposição, zumbis, entre outras representações 
estereotipadas macabras. 

Na reumanização da morte, é fundamental se produzir 
reflexões a respeito do luto, afinal, esse processo é parte de uma 
dinâmica individual e ao mesmo tempo coletiva. O luto em nossa 
contemporaneidade teve o seu caráter coletivo e socializador 

desgastado, e frequentemente nos vemos diante de uma falta de 
repertório sobre os processos de morte e luto. É comum a sensação 
de não saber o que dizer ou fazer diante de uma pessoa enlutada. 
Tal dificuldade e tabu contribuem para que os processos de luto se 
tornem patológicos, com possíveis consequências sociais. 

Esta falta de repertório é decorrente, entre outros fatores, da 
não aceitação do papel da morte na vida contemporânea. O tabu da 
morte (RODRIGUES, 1983) traz o mal-estar da impotência humana 
e coloca o luto como um processo anormal, quando este faz parte 
do desenvolvimento da saúde psíquica diante da morte. Esta 
inversão faz com que o enlutado, além do isolamento natural de 
seu processo, também sofra uma pressão social pela saída deste 

estado improdutivo. 
Historicamente, o luto desde o Brasil Colônia era um 

momento partilhado socialmente, composto por uma amálgama de 
crenças oriundas da religiosidade popular. Eram frequentes os 

velórios dentro das casas dos familiares, com a participação da 
comunidade ao redor. O historiador Phillipe Ariès (2003) aponta a 
perspectiva medieval de consolidação de uma “Pedagogia da 
Morte”, por meio da qual se orientava – segundo concepções e 
critérios específicos da Igreja Católica da época – para o momento 
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da morte. Não se trata de resgatar os manuais do bem morrer, de 
modo a doutrinar para a morte, mas de se recuperar a dimensão 

coletiva do fenômeno e o lugar de reconstrução simbólica a partir 
da experiência da morte e do luto. 

No que se refere ao contexto religioso envolvendo a morte, 
embora o campo brasileiro esteja em constante transformação, em 

especial considerando o aprofundamento do processo de 
secularização e dos acordos da laicidade, existe a produção de uma 
concepção de luto no Brasil que se inscreve no que podemos 
nomear como ethos religioso brasileiro, que remonta a matrizes 
cristãs, africanas e indígenas. Mesmo diante do Estado laico as 
religiões permanecem como fenômenos sociais e culturais de 
relevância, que marcam a perspectiva de vida e morte de vários 

indivíduos. Por isso, desconsiderar conteúdos religiosos e de 
simbolismos espirituais nas estratégias de enfrentamento de luto é 
deixar de acessar um repertório fundante de nossa sociedade 
diante da morte (TORRES, 2018). 

Outro elemento a ser considerado no contexto das 
sociedades contemporâneas para este debate é a perspectiva de 
laicidade de Estado, eventualmente usada de maneira errônea 
como representante e aliada de um Estado ateu, que busca 
eliminar as religiões da esfera pública (FRANCO, 2014; 2018), 
como se as religiões representassem vozes obsoletas e 
ultrapassadas no âmbito moderno, que não caberiam em uma 
democracia laica. Isso é um claro equívoco do que significa 

laicidade, o que também afeta a relação dos seres humanos com os 
rituais de morte atualmente, já que a diminuição da presença 
religiosa nesse âmbito deixa uma lacuna de sentidos que não foi 
substituída. 

Resgatando a importância da religião nessa construção 
coletiva de sentido, Maurice Godelier (2017) verificou que existem, 
diante da morte, perguntas invariantes quando comparadas 
diversas culturas, que seriam esquemas de pensamento que nos 
levam a questionar origem, destino, enfrentamento do luto, 



134 | Ciência da Religião Aplicada 
 

sentido da vida e da morte. E as respostas a tais perguntas 
invariantes são, em geral, oferecidas pelas religiões, de modo mais 

eficaz que qualquer outra forma de produção de conhecimento. Tal 
argumento tornou-se a base metodológica da tese de Torres 
(2018), indicando que na morte, mesmo em processo de 
esvaziamento simbólico dos rituais e do luto, ainda são as religiões 

que conferem algum sentido à experiência. Isso nos leva a 
compreender a importância do manejo dos conteúdos religiosos no 
contexto de saúde pública, de modo a preencher lacunas visíveis 
que a morte sofreu com o processo de secularização. 
 
Representações de morte entre simbolismos, crenças e 
narrativas religiosas 

 
Nascimento e Roazzi (2007) revelaram uma interferência 

expressiva das crenças religiosas na estruturação da representação 
social da morte entre profissionais da saúde. De doze categorias ou 
núcleos de representação de morte encontrados na amostra de 
profissionais, sete apresentam perspectiva religiosa direta ou 
indiretamente, conforme se vê a seguir, com destaques nossos para 
as representações que envolvem religião (2007, p. 439-440): 

 

C1 FIM: "Fim da vida psicológica; fim do funcionamento corporal, 
da vida biológica; fim da vida na terra; fim de tudo";  
C2 PASSAGEM: "Passagem para outra esfera; sobrevivência da 

alma/mente";  
C3 MISTÉRIO: "O Desconhecido; o que não se mostra e não se 
revela”;  

C4 PERDA: "Perda dos vínculos afetivos (...), do contato com o 
próprio corpo. Perda do contato com Deus";  

C5 SONO: "Sono profundo; descanso; repouso. Aspectos de 
bem-aventurança e tranqüilidade, alegria e paz ...";  
C6 CORTE: "Experiência de corte, evento que arrebata, que toma 

o sujeito de forma rápida, inesperada e inevitável; ";  
C7 RETORNO: "Retorno a um estado primordial, mítico";  
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C8 EXPERIÊNCIA MACABRA: "Morte macabra. (...) Medo, 

ansiedade e terror”.  
C9 EXPERIÊNCIA NATURAL: "(...) morte enquanto um processo 
em meio a outros processos da natureza”.  

C10 EXPERIÊNCIA ABSTRATA: "Experiência que não se 
conforma a nenhuma forma material; não pode ser definida ou 
representada"; 

C11 EXPERIÊNCIA TRISTE: "Evento experienciado pelo sujeito 
como carregado de tristeza, pesar e dor; 

C12 ENCONTRO COM A VERDADE "Encontro com a verdade 
última e fundamental; encontro com Deus". 
 

Tais categorias percebidas pelos autores nas representações 
de morte são frequentes em outros estudos (cf. FRANCO, 2010). 
Abaixo, reproduzimos uma tabela do estudo de Nascimento e 

Roazzi (2007, p. 440), que estabelece correlações entre a adesão a 
algumas religiões e as visões de morte: 

 

 
 

Conforme vemos na tabela, os/as/xs profissionais da saúde 
espíritas trazem representações de morte ligadas às ideias de 
passagem (C2), sono (C5), verdade (C12) e natural (C9). Podemos 
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verificar que três destas categorias são ligadas a conceitos 
religiosos. Entre cristãos/xs da amostra (protestantes e 

católicos/as/xs), verifica-se as categorias de tristeza (C11), perda 
(C4), mistério (C3), retorno (C7) e abstrata (C10), sendo apenas 
uma das categorias não ligada a conteúdos religiosos. 

Em outra pesquisa, sobre as perspectivas da morte de acordo 

com a religiosidade (NOGUEIRA; PEREIRA, 2006), embora 
observa-se o dado esperado que quanto maior a religiosidade, 
maior também a crença na vida após a morte, um dado chama 
atenção: dentre 54 ateus, 5,6% afirmaram acreditar em vida após 
a morte, apesar de não acreditar em Deus(a), deuses(as) ou 
santos(as). Na mesma amostra, 18,5% dos ateus não soube ou não 
quis responder à pergunta “acredita em vida após a morte?”. Esse 

dado chama atenção para o fato de que nem sempre a descrença 
em entidades religiosas acompanha a descrença no pós-morte. A 
mesma pesquisa observa que quanto menor o nível de 
religiosidade da amostra, menos se percebe a morte como uma 
vida ou um “além” de recompensas. E um dado curioso: quanto 
maior o nível de religiosidade, menor a percepção da morte como 
fracasso.  

Deutsch (1936) revela que a proximidade com a morte é 
vivenciada como ameaça psicológica profunda, o que leva a uma 
personificação espontânea da morte, como o caso de um de seus 
pacientes em que sua enfermidade grave de angina com dores 
intensas é representada como “o diabo dentro do peito”.  

Em pesquisa anterior (FRANCO, 2010, p. 191), observamos 
que entre sepultadores brasileiros, que lidam diariamente com a 
morte em função de seu trabalho, o tema da assombração é uma 
constante, mesmo entre os que se declararam ateus ou indiferentes 

à questão religiosa. Nesse ponto, é interessante recorrer à pesquisa 
de Maria Angela Vilhena (2004, p. 106), que afirma: “para quase a 
totalidade do povo brasileiro a morte biológica não equivale ao 
encerramento da existência do ser humano”. E segue indicando 
que dentre as crenças ligadas à continuidade da vida, “encontram-
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se aquelas que identificam a presença de almas e espíritos vagando 
em lugares onde ocorreram mortes violentas ou que foram 

marcados por intenso sofrimento”.  
Além da assombração, que remete às ideias de espírito, 

duplo ou alma, outras representações de morte encontradas nos 
sepultadores foram a morte como um castigo, em função do 

pecado da espécie – conceito cristão de morte –, morte como 
passagem, silêncio e mistério (FRANCO, 2010), categorias vistas 
aqui nas representações de profissionais da saúde. 

José Luis de Souza Maranhão (1992) trata do binômio prazer 
e terror, ou macabro e erótico, que frequentemente acompanha as 
representações de morte na contemporaneidade1. Os estudos de 
Greenberger (1965), muito anteriores à produção de Maranhão, 

também apresentam dados sobre a ambivalência de representação 
da morte. Em dois grupos, um com 25 mulheres com câncer e 
outro grupo controle, foi aplicado o Teste TAT (Teste de 
Apercepção Temática), que revelou uma erotização da morte 
personificada em situações de relações sexuais. 

Algumas representações clássicas de morte, ligadas a 
conteúdos mitológicos, aparecem sob nova roupagem nas 
sociedades contemporâneas, como a imagem do barqueiro da 
morte (Caronte), remetendo à perspectiva já aqui citada de 
passagem e também da morte como viagem. Outro elemento 
importante seria o tribunal, herdeiro da mitologia egípcia 
(Tribunal de Ma’at, deusa que pesava os corações dos mortos/as) e 

reforçado com os conceitos cristãos de Juízo Final. 
A iconografia cristã é profícua em produzir imagens e 

símbolos relativos à visão tripartida de pós-morte (céu, inferno, 
purgatório), envolvendo a disputa pelas almas entre anjos e 

demônios. A perspectiva de vertical entre céu e inferno é notável, 
consolidando a crença de ascensão. Além disso, os manuais do bem 

                                                
1 Há artistas que se dedicaram à correlação imaginária entre morte e erotismo, como Edvard Munch, 
Takato Yamamoto, ilustrador japonês. 
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morrer indicavam imagens com a figura do moribundo em seu 
leito, uma clássica imagem que atravessou séculos de educação 

para a morte (ARIÈS, 2003). 
Há que considerar um destaque à importância dada aos 

rituais de morte na perspectiva espiritual, seja no contexto cristão, 
africano ou indígena (FRANCISCO; BASTOS, 2000). Segundo João 

José Reis (1991, p. 171), “o morto sem sepultura era o mais temido 
dos mortos, pois morrer sem sepultura significava virar alma 
penada”. Tal perspectiva é herdeira de civilizações antigas para as 
quais o cuidado com a morte e as pessoas mortas eram cruciais 
para a manutenção dos vivos, como a civilização egípcia. 

No contexto indígena brasileiro, Viertler (1991) afirma que o 
funeral é uma cerimônia de cura da “doença” morte. O corpo do 

morto, entre os bororos, representa um perigo de contaminação e, 
por isso, o ritual fúnebre integra as etapas para o estabelecimento 
de um novo estado de equilíbrio no grupo após a purificação. 

Em relação às matrizes africanas religiosas, podemos citar, 
entre bantos provenientes de Congo e Angola, a imagem de 
kalunga, que representa a travessia do mundo material para o 
espiritual, associada às águas. Tal imagem, juntamente com a 
perspectiva das cores branco e preto, fez com que durante o 
período de escravidão, a travessia dos negros para a América fosse 
identificada como kalunga.  

 

Para os bacongos, a cor branca simbolizava a morte, os homens 
eram pretos, os espíritos, brancos. Como resultado dessa crença, 
do tráfico de africanos escravizados e da associação do oceano 

com a Kalunga, foi fácil para os bacongos identificar a terra dos 
brancos como a dos mortos (GLÍCIA, 2006, p. 101).  
 

Além da kalunga, outra representação que está no 
imaginário das religiões de matrizes africanas e que marca uma 
diferenciação com o contexto cristão são as perceptivas de Aiye e 
Orun, sendo a primeira a vida na Terra, um tempo de celebração, e 
Orun um mundo paralelo espiritual, no qual todos os seres têm um 
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duplo. (SANTOS, 1984). Prandi (2005) alerta para a importância 
da memória circulando entre vivos e mortos, mantendo a linha 

reencarnacionista dos nagôs. 
Em tradições religiosas e filosóficas indianas, como budismo, 

hinduísmo e jainismo, a ideia de renascimento é uma constante. 
Vida e morte são compreendidas como processos cíclicos inter-

relacionados. No budismo, o conceito de bardo remete ao 
entrelugar que perpassa vida e morte. Já samsara indica o ciclo de 
repetições de nascimento e morte (EVANSWENTZ, 2006). 

Segundo o Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheebrant 
(2009), outros símbolos e figuras comumente associados à morte 
são: noite, Lua, coruja, corvo, número 13, foice, esqueleto, cão, 
Hades, Ísis, Osíris, roda, espirais, cruz, campo, flor, túmulo, 

lápide... No contexto do neoesoterismo, há simbolismos que 
demarcam a perspectiva de reencarnação, como as espirais e a 
triqueta (símbolo de três pontas entrelaçadas) nas espiritualidades 
celtas e neodruídicas. 
 
Elaboração da morte na saúde: o que cientistas das religiões 
podem oferecer 

 
As associações entre religiosidade e representações de morte 

são plurais e frequentes. No contexto da saúde, em que a dor e o 
sofrimento provocados pela iminência ou fato da morte de si ou do 
outro/a/x estão em destaque na experiência existencial, o 

imaginário religioso de morte pode se tornar um elemento que 
favorece o enfrentamento (coping), por meio dos sentimentos de 
esperança, perdão, apoio, solidariedade, senso de propósito, ou que 
dificulta este processo, quando traz identificação com elementos 

como culpa, punição, pecado, indicativos de delegação de 
responsabilidades individuais a entidades espirituais e justificativas 
religiosas usadas para substituir tratamentos médicos. Boa parte 
da literatura sobre coping religioso (PARGAMENT; SMITH; 
KOENIG; PEREZ,1998) aponta que os benefícios da religião nos 
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momentos de estresse relativos à doença são mais presentes e 
evidentes que os prejuízos. 

Nesse sentido, trabalhar os conteúdos religiosos ligados à 
morte pode contribuir para evitar o desenvolvimento de um luto 
patológico, por exemplo. O luto é um processo considerado como 
parte do desenvolvimento psíquico normal diante de perdas e 

abandonos. Apesar desta constatação, há que se reconhecer o 
estado fronteiriço do luto entre a normalidade e a patologia. O 
estado do enlutado frequentemente é narrado como um não lugar, 
e envolve um deslocamento social, emocional e identitário que 
causa estranhamento ao cotidiano de nossas atividades comuns 
(KEHL, 2011). O luto pode se tornar patológico em determinados 
contextos, em especial quando há prolongamento do apego, com 

possíveis consequências impactantes como transtornos 
psiquiátricos e suicídio.  

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000, p. 11) 
apontam que dentre os fatores de risco aumentado de suicídio está 
a perda recente de alguma pessoa próxima ou o processo de luto. 
Neste sentido, a elaboração do luto torna-se um fator não só de 
promoção de saúde, mas também um aspecto importante de 
prevenção, do qual, portanto, as instituições públicas de saúde não 
podem se esquivar. 

O apoio à elaboração do luto como medida pública de saúde 
envolve estratégias grupais em equipes multidisciplinares, prática 
já consagrada no SUS. Entretanto, a partir da literatura revisada 

(RUIZ, 2009; NASCIMENTO; ROAZZI, 2007; NASCIMENTO, 
2001b), percebemos que o manejo da temática da morte por parte 
das políticas coletivas de saúde parece deixar lacunas significativas, 
como a escassa abordagem dos aspectos simbólicos e religiosos 

diante dos processos de luto. 
Agregando as representações de morte frequentemente 

presentes nos processos de luto discutidas no item anterior, temos 
o papel do contexto religioso como um contorno narrativo que 
circunda os sentimentos, o imaginário e o enfrentamento da 
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morte. Nesse contexto, o silêncio acerca dos conteúdos religiosos 
na morte é cúmplice do adoecimento e complicação do que seriam 

os processos “normais” de luto.  
A presente proposta para inserção dos/as/xs cientistas das 

religiões nas equipes multidisciplinares do SUS, a partir da revisão 
de literatura e em complemento à discussão anterior formulada 

sobre o tema (TORRES; FRANCO, 2017), indica que cientistas das 
religiões são os profissionais habilitados em termos conceituais e 
instrumentais para trabalhar as correlações entre morte, 
religiosidade e saúde, ao lado de outros profissionais da saúde em 
perspectiva biopsicossocioespiritual – como propõe a OMS – e 
podem se valer de instrumentos e técnicas como rodas de 
conversa, grupos de discussão, recursos visuais e arteterapêuticos 

(pintura, desenho, colagem, música, filmes, histórias), uso de 
textos sagrados/religiosos, considerando três âmbitos de 
abordagem: 

 
1. Personificação, imagens e simbolismos: diabo, demônio, 

assombração (espírito, fantasma, alma, duplo), barqueiro 
da morte, barco, Hades. Anúbis, inferno, céu, purgatório, 
umbral, além, abismo, noite, lua, luz no fim do túnel, 
chave, tribunal de morte, animais...  

2. Narrativas: Juízo Final (julgamento), pecado, passagem, 
viagem, punição, vingança...  

3. Sentimentos e fantasias: culpa, tristeza, medo, terror, 

erotização, alívio, dor física, saudades... 
 
O objetivo das intervenções dos/as/xs cientistas das religiões 

no contexto da morte no SUS deve visar ao apoio para elaboração do 

sofrimento de luto ou outros ligados à morte – que frequentemente, 
conforme observamos nesse texto, envolve sentimentos, narrativas, 
simbolismos e fantasias ligadas à religiosidade – com vistas em uma 
saúde integrativa. Um/a/x profissional nesse contexto deve ter como 
objetivo reforçar os elementos de coping religioso positivo 
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(solidariedade, apoio, esperança, perdão, senso de propósito de 
vida...) e trabalhar na reelaboração ou reconstrução de sentido dos 

elementos de coping religioso negativo (pecado, culpa, punição, 
medo, delegação de responsabilidades...). (PARGAMENT; SMITH; 
KOENIG; PEREZ,1998). 

Embora pareça óbvio em um contexto de laicidade, é 

importante destacar que, os/as/xs cientistas das religiões jamais 
devem direcionar conteúdos que possam induzir à catequização de 
uma visão religiosa específica. Como mediadores/as/xs simbólicos, 
cientistas das religiões no SUS podem contribuir – junto a outrxs 
profissionais de saúde – para a construção e elaboração coletiva de 
significados saudáveis para a morte e o luto. 

As possibilidades de assessoramento dos/as/xs cientistas das 

religiões de políticas públicas de saúde voltadas ao enfrentamento 
da morte em todas as suas expressões podem e devem constituir-
se em inúmeras possibilidades. A primeira delas se refere à questão 
da educação para morte, o SUS dentro da linha propositiva do 
Reumaniza SUS indica a carência de projetos em relação a uma 
proposta educativa, como citamos anteriormente. 

Assim, a elaboração de projetos de educação para morte deve 
se estruturar em torno da sistematização dos modelos coletivos de 
enfrentamento da morte construídos por diversas expressões 
religiosas e espiritualistas, como demonstra Torres (2018) existe 
no Brasil e no mundo tradições religiosas que ao longo de sua 
história constroem coletivamente modelos sociais de práticas de 

funerais, enterros, lutos, solidariedade familiar, produção e 
elaboração de memórias de seus mortos, este trabalho analisa 
fundamentalmente práticas católicas. 

No entanto, podemos desenvolver a partir dessa referência 

outros modelos de enfrentamento da morte a partir das 
experiências espíritas, islâmicas, judaicas, budistas, ateias, 
evangélicas, protestantes, umbandistas, do candomblé, da nova 
era, enfim, a partir de um grande mapeamento das experiências 
religiosas e espiritualistas presentes em nossa sociedade. Esse pode 
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ser um importante projeto educacional partindo do pressuposto de 
que cada uma destas expressões elaboram repertórios de ações e 

reações diante da morte que se estruturam em torno do 
cognoscível e, portanto, são elaborações que possuem método de 
explicação e formas de transmissão constituindo-se em projetos de 
educação informal sobre a morte. 

Como segunda possibilidade a partir do indicado 
anteriormente, os cientistas das religiões podem contribuir com 
cursos de formação e capacitação para os profissionais da saúde 
pública que, do ponto de vista da formação para o enfrentamento e 
reflexão sobre as múltiplas possibilidades de enfrentamento da 
morte, possuem inúmeras demandas em relação à sua formação 
técnica no manejo de tais processos principalmente no que se 

refere ao universo ritualístico e simbólico que o momento da morte 
e do luto por morte produz. 
 
Considerações finais 

 
Com base nas preocupações que apresentamos, entendemos 

que é parte integrante da política coletiva de saúde para a morte o 
manejo dos repertórios simbólicos, emocionais, culturais que 
passam pelo contexto religioso e espiritual, que evocam conteúdos 
como as reflexões sobre a origem e o destino dos seres humanos, o 
tipo de experiência a que estamos submetidos quando a existência 
é colocada em seus limites, elaborações sobre a finitude corporal e 

as possibilidades de um duplo espiritual e da continuidade da vida 
após a morte, sentimentos ancorados em crenças e visões de 
mundo, aspectos mitológicos e outras narrativas de morte. 

Entendemos que tais concepções – plurais e bastante amplas 

– devem estar presentes nas rodas de conversas e grupos de apoio 
da saúde pública e que falar sobre religião dentro do contexto da 
morte e do luto pode servir para auxiliar na reconstrução de 
sentidos e significados simbólicos, de modo a contribuir para o 
contexto de saúde como equilíbrio e integralidade 
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biopsicossocioespiritual. Consideramos que nada melhor que 
profissionais com bagagem técnica, conceitual e instrumental no 

tema, com os/as/xs cientistas das religiões, para conduzir tais 
debates e atividades, ao lado de outros/as/xs profissionais que já 
trabalham no âmbito da saúde. 
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Cientista da religião como docente para unidades 

de aprendizagem de espiritualidade e saúde 
 

Fábio L. Stern 
 
 
Introdução 

 
Desde o Iluminismo a área médica adota um paradigma cujo 

foco quase exclusivo no corpo permitiu grandes avanços, mas à custa 
de importantes aspectos da compreensão de saúde. Como explica 
Laplantine (2010, p. 215), “o que chamamos de ‘progresso’ da ‘ciência 
médica’ consiste em uma emancipação com relação às crenças 
metafísicas, às especulações filosóficas e às interrogações 
psicológicas”. Mas os pacientes, enquanto sujeitos integrais, mantêm 
sua subjetividade independente dos médicos privilegiarem seus 
corpos. Essa constatação levou a uma importante crise paradigmática 
na saúde, colocando em xeque essa abordagem da medicina. Assim, 
começaram a aparecer movimentos pelo desenvolvimento de uma 

medicina mais integrativa, que Bloise (2011, p. 139) caracteriza como 
preocupada com os seres humanos em sua totalidade. 

Esses movimentos promoveram um crescente interesse de 
médicos pelo tema “religião”. Um levantamento feito por Koenig 
(2005) demonstrou que de 1980 a 2000 houve um aumento de 

oito a dez vezes no número de artigos da Medline e da Psychlit 
relacionando saúde e religião. Isso estimulou também o 
surgimento de cursos de extensão e disciplinas sobre religião em 
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formações da área da saúde no mundo todo, por vezes estimulado 
pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Sobre o quadro brasileiro, um breve levantamento por 
projetos pedagógicos de cursos da área da saúde, sem objetivar 
esgotar a pesquisa, atesta em diversas graduações a presença de 
Unidades de Aprendizagem (UA) de “Espiritualidade e Saúde” ou 

alguma variação dessa nomenclatura1. Citando alguns casos, há o 
curso de medicina da Universidade Federal da Paraíba (UFPB, 
2007), o curso de medicina da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS, 2012), o curso de odontologia da Faculdade Adventista 
da Bahia (FADBA, 2015), o curso de medicina da Universidade de 
Marília (UNIMAR, 2016), e o curso de enfermagem da Faculdade 
Terra Nordeste (FATENE, 2016). Porém, não fica claro quem seria 

o profissional ideal para ministrar essas aulas; essa informação 
usualmente não consta em um projeto pedagógico. 

Com base nessa questão, esse capítulo parte de minha 
experiência como professor da UA “Espiritualidade e Saúde” do 
curso de naturologia da Universidade do Sul de Santa Catarina 
(UNISUL). 
 
Espiritualidade na área da saúde 

 
É emblemático que os cursos da saúde utilizem o termo 

espiritualidade em detrimento à palavra religião. Isso se dá porque a 
maioria dos códigos de ética que regulam as profissões da saúde no 

Brasil proíbem interferências no campo religioso. No Código de Ética 
da Medicina é dito que o trabalho médico não pode ser explorado 
para fins religiosos (CFM, 2010, p. 30). O Código de Ética da 
Psicologia, ao abordar as responsabilidades profissionais, proíbe que 

psicólogos induzam convicções religiosas no exercício de suas 
funções (CFP, 2014, art. 2º, § b). O descumprimento desses códigos 

                                                
1 Algumas variações de nomenclatura encontradas foram “Saúde e Espiritualidade”, “Saúde, 
Espiritualidade, Cultura e Paz” e “Ciência, Espiritualidade e Saúde”. 
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acarreta sanções dos conselhos, com possibilidade de cassação do 
direito de exercício profissional. Como não é esclarecido até que 

ponto os profissionais podem atuar na dimensão religiosa, a maioria 
prefere evitar completamente a palavra religião. 

O resultado mais comum é o emprego de sinônimos, com o 
objetivo de afastar uma relação direta com a palavra religião. 

Dentre as possibilidades, a mais comum é a utilização do termo 
espiritualidade, popular porque a própria OMS o promove. Sua 
utilização costuma ser acompanhada por uma distinção superficial 
– porém percebida como essencial aos profissionais da saúde – 
entre religião e espiritualidade. 

Preocupações com espiritualidade são observadas desde 
1983 na OMS, quando ocorreram os primeiros debates sobre a 

inclusão de uma dimensão metaempírica, não material, em sua 
definição oficial de saúde. Em 1998, na 101ª sessão do conselho 
executivo, um pedido formal foi feito ao diretor geral da OMS, e 
assim a Constituição da OMS passou a definir saúde como “um 
estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e 
social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades” 
(WHO, 1998, p. 4, tradução minha, grifo meu). 

Isso gerou uma demanda mundial de explicação do que se 
entendia por “bem-estar espiritual”. Um documento elaborado 
logo após a mudança propôs um método de quantificação desse 
“bem-estar espiritual”, apresentando uma definição, em um único 
parágrafo de 251 palavras, do que é espiritualidade e as diferenças 

entre espiritualidade, religião e religiosidade. Desde então, isso 
nunca mais foi discutido, e esse conceito nunca foi revisado ou 
ampliado por nenhum outro documento da OMS. 

Dentre as definições apresentadas nesse documento, a OMS 

descreveu religião como “a crença na existência de um poder 
sobrenatural dominante, criador e controlador do universo, que deu 
ao ser humano uma natureza espiritual que continua a existir após a 
morte do corpo” (WHO, 1998, p. 7, tradução minha). Segundo esse 
mesmo documento, religiosidade seria o ato de seguir, praticar ou 
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acreditar em uma religião. Por fim espiritualidade, o termo de maior 
interesse pela OMS, é definido como 

 

[...] a crença em uma natureza não material com a suposição de 
que há mais na vida do que aquilo que pode ser percebido ou 
totalmente compreendido. A espiritualidade aborda questões 

como o significado da vida e o propósito na vida, e não 
necessariamente está limitada a quaisquer tipos específicos de 

crenças ou práticas (WHO, 1998, p. 7, tradução minha, grifo 
meu).  
 

Embora assuma uma tendência de sobreposição das duas 
categorias, o texto declara que “a religiosidade difere [da 
espiritualidade] por haver uma sugestão clara de um sistema de 
culto e uma doutrina específica, que é compartilhada com um 

grupo” (WHO, 1998, p. 7, tradução minha, grifo meu). Para a OMS, 
a espiritualidade não necessariamente se relacionaria a qualquer 
religião – o que permitiria a ação dos profissionais médicos sem 
ferir seus códigos de ética. 

Por fim, o documento conclui com uma distinção entre 
espiritualidade e crença pessoal. Diferente da espiritualidade, as 
crenças pessoais não precisariam necessariamente ter uma 
natureza metaempírica. O exemplo apresentado é o do ateísmo, 
posto que “a crença de que Deus não existe não pode ser 
considerada necessariamente uma crença espiritual” (WHO, 1998, 
p. 8, tradução minha). 

Primeiramente, deve-se ter em mente que as explicações 
apresentadas aqui são maiores do que o próprio texto da OMS 
sobre o assunto. Em segundo lugar, do ponto de vista dos 
acadêmicos que discutem a epistemologia do que é religião com 

profundidade, essas distinções não somente são superficiais como 
também bastante problemáticas. 

Sobre o termo religião/religiosidade, a definição da OMS é 
claramente eurocêntrica, baseada no modelo hierarquizado e 
institucionalizado de igrejas adotado pelas religiões abraâmicas. 
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Além disso, a distinção de espiritualidade da OMS não parece 
suficiente para identificar quais elementos seriam somente 

espirituais sem serem religiosos. A OMS define espiritualidade 
como algo relacionado à autorrealização, aos sonhos, à busca de 
sentido pessoal, à autonomia em relação às instituições, a 
espontaneidade, à criatividade, à autenticidade e à liberdade; muito 

do que Woodhead e Heelas (2000) definem, justamente, como 
formas que as religiões se apresentam nas sociedades modernas2. 

Embora “resolva” a questão dos códigos de ética, as 
definições da OMS não diminuem outro grave problema ético. Os 
profissionais da saúde mal são preparados para identificar o que é 
uma religião em sua formação, quiçá para diagnosticar “bem-estar 
espiritual”. Conforme ressalta Sloan (2000), apesar de seu 

crescente interesse pelas práticas religiosas, médicos são inaptos a 
“prescreverem” atividades religiosas.  

Partindo do pressuposto de Laplantine (2010, p. 217) de que 
na medicina “não existem práticas puramente ‘médicas’ ou 
puramente ‘mágico-religiosas’”, é reconhecida a necessidade de 
que esses profissionais recebam mais informações sobre 
espiritualidade e saúde em sua formação. Minayo (1988) também 
defende a importância de estudos sobre as concepções sociais e 
religiosas das doenças, visando o desenvolvimento de atitudes 
práticas aos sistemas médicos, pois os entendimentos populares 
das doenças contêm elementos importantes das comunidades às 
quais os pacientes se inserem. 

Entretanto, ainda há hiatos importantes a serem 
preenchidos a uma prática em saúde que aproxime as ciências 
médicas da espiritualidade de seus pacientes, visando à 
implantação de uma medicina de fato integrativa. A pouca 

discussão sobre o tema e a falta de preocupação da OMS em 
aprofundar suas próprias definições sobre religião e bem-estar 

                                                
2 Cf. Capítulo 4 de Woodhead e Heelas (2000, p. 110-147). 
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espiritual são ótimos indicativos de que a área médica possui 
outras prioridades em sua agenda de pesquisas.  

Posto isso, proponho que o cientista da religião seria o 
profissional para essa função. Com formação específica no tema, 
temos o perfil adequado, pois possuímos as ferramentas 
necessárias para capacitar os graduandos da área da saúde sobre 

espiritualidade de modo mais adequado que o proposto pela OMS. 
O caso real da UNISUL, apresentado a seguir, visa demonstrar o 
que um cientista da religião pode proporcionar a esses acadêmicos. 
 
A experiência na UNISUL 

 
A introdução da UA “Espiritualidade e Saúde” no curso de 

naturologia da UNISUL é concomitante à minha entrada como 
professor dessa instituição, embora não seja fruto da minha 
chegada à instituição3. Quando a UA foi introduzida no curso em 
2013, não havia uma pessoa no corpo docente que possuísse 
formação ou experiência acadêmica específica sobre religião e 
saúde. As três possibilidades apresentadas na época eram uma 
professora que possuía especialização em tanatologia (curso que 
prepara terapeutas para lidar com luto e morte), um ex-padre e 
uma terapeuta floral cuja experiência com espiritualidade derivava 
de vivências pessoais. Possivelmente buscando um caráter mais 
acadêmico, a coordenação considerou mais prudente designar à 
primeira professora, a especialista em luto, essas aulas. 

Sabendo que minha monografia da especialização em ciência 
da religião foi sobre esse tema, essa professora entrou em contato 
comigo, solicitando referenciais para preparar suas aulas. Embora ela 
possuísse alguma leitura sobre a forma como as religiões lidam com 

a morte, a questão específica das pontes entre saúde e religião era 
uma novidade para ela. Outro desafio a ser considerado é que a UA 

                                                
3 Essa inclusão foi uma demanda dos próprios estudantes e egressos do curso, quando da 
reformulação do projeto pedagógico em 2013. 
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continha apenas 15 horas-aulas (UNISUL, 2014, p. 78), consistindo 
em aproximadamente quatro semanas de aulas presenciais de três 

horas e uma semana extra para aplicação da avaliação final. 
No semestre em que a UA foi ofertada pela primeira vez, eu 

estava ministrando, ainda na qualidade de professor convidado, um 
curso de extensão sobre mitologia na UNISUL. Em minha turma 

havia alunos que estavam também assistindo às aulas de 
Espiritualidade e Saúde. Como meu curso era baseado em referencial 
oriundo da ciência da religião, surgiram comentários desses 
estudantes de que aquela bibliografia deveria também fazer parte da 
UA de Espiritualidade e Saúde. Porém, por mais que as principais 
referências tivessem sido por mim encaminhadas à professora da 
UA, a baixa carga horária a fez optar por passar esse material como 

leituras complementares. Para os encontros presenciais, a 
especialista em luto priorizou o formato de aulas vivenciais, para que 
os alunos despertassem seus sonhos, objetivos de vida, propósitos 
etc. – como ela interpretou a abordagem da OMS. 

Após ministrar como professor convidado mais algumas 
aulas na UNISUL, em 2015 fui efetivado através de processo 
seletivo, tornando-me membro do corpo docente do curso de 
naturologia. No meu primeiro semestre, a professora especialista 
em luto se manteve como a docente da UA de Espiritualidade e 
Saúde, mas solicitou, ela própria, à coordenação que a disciplina 
fosse transferida para mim no semestre seguinte. Assim, a partir 
de agosto de 2015 eu me tornei o responsável por essa UA. 

Ao receber o plano de ensino da UA, notei que a ementa 
continha uma descrição bastante genérica: deveriam ser 
trabalhadas noções básicas de tipos de religião (história, filosofia e 
cultura), a diferença entre religiosidade e espiritualidade, a 

dimensão da espiritualidade no conceito de saúde da OMS e 
estudos científicos sobre espiritualidade e saúde (UNISUL, 2014, p. 
79). A bibliografia também era bastante interessante: havia obras 
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de bioenergética4, teologia5, criptoteologia6, além de livros escritos 
por médicos e psicólogos (usualmente impressões ou relatos 

pessoais de experiências) sem formação acadêmica específica na 
área da ciência da religião. 

Sem a possibilidade de mudar o plano de ensino, ao menos 
consegui autorização da coordenação para não adotar tais obras, 

desde que eu disponibilizasse aos estudantes cópias do referencial 
que utilizaríamos. Para discutir a diferença entre religião e 
espiritualidade, adotei o esquema tríplice de Hanegraaff (1999, p. 
371-373), de (1) religião (geral), (2) uma religião (específica) e (3) 
espiritualidade. Para abordar noções básicas de tipos de religião, ao 
invés de focar em um grande número de tradições específicas, o 
que seria improfícuo devido à baixa carga horária e deixaria talvez 

as discussões superficiais, preferi utilizar os capítulos 2, 3 e 4 do 
livro de Woodhead e Heelas (2000) sobre as formas como a 
religião, de modo geral, se manifesta na modernidade. A dimensão 
da espiritualidade no conceito de saúde da OMS (ou seja, a 
concepção de que saúde não é apenas a ausência de doenças, que 
possui também uma dimensão espiritual) foi abordada com textos 
de Bloise (2011) e Laplantine (2010). E sobre os estudos científicos 
sobre espiritualidade e saúde, o último item da ementa, foram 
distribuídos artigos de periódicos de ciência da religião para que os 
alunos desenvolvessem seminários. As avaliações consistiam em 
resenhas dos textos de Bloise e Laplantine e na apresentação dos 
seminários supracitados. 

A respeito dos temas dos seminários, embora a outra 
professora permitisse que os alunos escolhessem as religiões para a 
apresentação de seus trabalhos, considerei mais apropriado que as 
temáticas fossem indicadas por mim, pois 56% dos naturólogos 

                                                
4 LOWEN, Alexander. A espiritualidade do corpo: bioenergética para a beleza e a harmonia. 3ª ed. 
São Paulo: Cultrix, 2001. 

5 CRAWFORD, Robert. O que é Religião? Petrópolis: Vozes, 2005. 

6 COLLINS, Francis S. A linguagem de Deus: um cientista apresenta evidências de que Ele existe. 2ª 
ed. São Paulo: Gente, 2007. 
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formados pela UNISUL se declaram como novaeristas (STERN, 
2015, p. 124), e o perfil religioso dos naturólogos difere muito do 

perfil religioso dos outros brasileiros (STERN, 2015, p. 133). Como 
tal, ao invés de termos diversos seminários sobre religiões 
minoritárias de pouca representatividade na sociedade, propus que 
estudássemos os quatro maiores grupos religiosos do Brasil: 

católicos, evangélicos, espíritas e religiões afro-brasileiras. 
Conhecer as concepções de saúde dos grupos com maior número 
de adeptos era justificado por esses possuírem maior probabilidade 
de aparecer em seus consultórios como futuros pacientes7. 

Dentre os desafios enfrentados, a carga horária diminuída 
foi o maior obstáculo. Uma estudante declarou que após concluir a 
UA sentia-se mais insegura em lidar com a diversidade religiosa 

em consultório do que antes de iniciá-la, visto agora ter consciência 
de que a visão religiosa do paciente pode influenciar muito a forma 
como responderá à terapia. A insegurança surgiu por ela, enquanto 
terapeuta, conhecer muito pouco sobre religiões. O desinteresse de 
alguns estudantes foi também um fator observado. Houve um 
rapaz que abandonou as aulas pelo volume de leituras, dizendo ser 
um absurdo ter que ler tanto para uma UA de 15 horas. Também 
por vezes a agenda de eventos proposta pela coordenação foi um 
agente de dificultação. Apesar de possuirmos apenas 4 encontros, 
foi solicitado que cedêssemos uma semana de aula, todos os 
semestres, para que os estudantes assistissem às defesas de TCC. 
Embora a maioria dos próprios estudantes não quisesse a 

dispensa, alegando que isso prejudicaria o aproveitamento da UA 
por sua baixa carga horária, a coordenação continuou a encorajá-la 
fortemente, sob o pretexto de que assistir às defesas era mais 
importante para a sua formação do que ficar em sala de aula. 

Como alternativa, foi então solicitado que a UA fosse antecipada 

                                                
7 Naturólogos não utilizam o termo “paciente”, mas sim “interagente”. Escrevo “paciente” nesse paper por 
se tratar de nomenclatura mais popular, para facilitar a leitura de quem não vem da naturologia. 
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para o início do semestre, para não coincidir com as apresentações 
de TCC. Mas esse pedido não foi atendido. 

Todavia, muitas conquistas também foram observadas. 
Dentre elas, a maioria dos estudantes concluía a UA com a 
consciência de que profissionais da saúde não são aptos a 
prescreverem “religião”8, mas com clareza de que essa dimensão é 

importante ao processo terapêutico, percebendo que o 
conhecimento do universo simbólico religioso do paciente facilita a 
relação terapêutica e a própria terapia. Foram comuns solicitações 
dos alunos por mais aulas, em reconhecimento de que a temática 
merecia maior aprofundamento. Como tal, alguns desses temas 
conseguiram ser inseridos transversalmente à ementa de outras 
UA do bacharelado. Ao menos sete trabalhos de estudantes da 

naturologia foram submetidos e aceitos para apresentação em 
congressos de ciência da religião, aumentando a participação 
desses acadêmicos em eventos científicos. Também dois trabalhos 
sobre espiritualidade e saúde, produzido por estudantes de 
naturologia, foram aceito para publicação em periódicos. Por fim, 
na clínica-escola do curso houve alguns estagiários que aplicaram a 
classificação de religiões de Woodhead e Heelas para tentar 
entender a forma como seus pacientes se relacionavam com a 
espiritualidade, demonstrando uma aplicação do instrumental 
ofertado pela ciência da religião em sua prática profissional. 
 
Considerações finais 

 
O exemplo apresentando demonstra que é possível, com a 

aplicação de conceitos oriundos da ciência da religião, construir 
pontes profissionais entre cientistas da religião e profissionais da 

                                                
8 “Receitar espiritualidade” não foi uma prática incomum na clínica-escola de naturologia da UNISUL. Um 
artigo sobre a utilização de mitologias como terapia, desenvolvido por mim e por Andrei Mendes Moreira, 

demonstra que alguns alunos do curso de naturologia da UNISUL fundamentavam suas práticas 

terapêuticas na clínica-escola pelos rituais da wicca (STERN, MOREIRA, 2017). Infelizmente no espaço 
desse texto não é possível fornecer maiores detalhes sobre isso. 
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área da saúde. Embora o caso estudado se atenha à questão da 
formação profissional desses futuros terapeutas, existem outras 

possibilidades de atuação conjunta entre cientistas da religião e 
profissionais da área da saúde. O exemplo da aplicação das 
categorias de Woodhead e Heelas na clínica-escola do curso de 
naturologia da UNISUL é um ótimo indicativo disso. 

É emblemático citar que usualmente as graduações não 
convidam qualquer professor para ministrar as UA referentes a 
disciplinas externas à área central do curso, mas que constituem 
saberes basilares à construção do pensamento crítico de um 
bacharelado. Citando um exemplo, não se espera que um médico 
ministre a UA de Antropologia da Saúde, mas um antropólogo ou 
um médico que também possui alguma formação em antropologia. 

Não é lógico, então, que seja chamado para ministrar uma UA 
sobre Espiritualidade e Saúde um professor academicamente 
qualificado em ciência da religião? 
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Ciência da religião aplicada ao ensino religioso 

 
Rodrigo Oliveira dos Santos 

 
 
Introdução  

 
Os primeiros registros da Ciência da Religião (CR) no Brasil 

datam da segunda metade do século XX, inicialmente ocupando o 
mesmo espaço que a Teologia, da qual vai se desvinculando 
gradativamente, mas não o suficiente como no contexto internacional, 
onde apresenta maior prestígio acadêmico-cultural e social. 

Essa apreensão poderia até ser considerada de certa forma 
precipitada, principalmente por aqueles que se apropriaram do 
estudo sobre religiões no Brasil, espaço acadêmico e 

sociocultural fortemente marcado pela tradição judaico-cristã 
católica e nesse último século e início deste milênio sofre com o 
impacto político-simbólico do cristianismo evangélico. 

Em outras palavras, as religiões cristãs sempre impactaram 

de diversas formas a esfera pública e social latino-americana, e no 
caso brasileiro esse aspecto é surpreendentemente significativo 
para a compreensão e interpretação das dinâmicas relacionais 
sócio-políticas e culturais, agindo por outro lado de alguma forma 
na produção e disseminação do conhecimento, especialmente no 
campo educacional. 

Nesse aspecto, pensar a CR aplicada ao campo educacional 
brasileiro, a princípio, é confrontar-se com a proposta educacional 
colonial, imperial e republicana que recentemente vem tentando 



162 | Ciência da Religião Aplicada 
 

afastar da esfera pública e social as determinações e influências 
religiosas, ora com sucesso, ora com ressalvas, pois como destaca o 

educador Carlos Rodrigues Brandão acima ninguém escapa a 
educação, neste caso, ninguém escapou da educação católica, 
presente e imposta, convivendo durante séculos no Brasil junto do 
poder secular. 

O esforço empreendido na desconfessionalização da 
educação, especialmente no currículo da Educação Básica (EB), não 
está apenas restrito ao Ensino Religioso (ER), como muitos 
equivocadamente pensam. Esse aspecto está presente em outros 
componentes curriculares, sendo expostos por seus executores, 
que provavelmente esses não foram confrontados e esclarecidos o 
suficiente para discernir e aplicar durante o exercício da docência a 

separação entre o privado do público. Um grande exemplo disso 
pode ser observado nos curso de Pedagogia, onde as abordagens e 
intervenções pedagógicas, ora seja na gestão, ora na coordenação 
são marcadas pelos recursos religiosos cristãos. 

Não se vai muito longe, os próprios centros formadores 
acabam reproduzindo visões e comportamentos religiosos pessoais 
ou dominantes, evidenciando uma questão muito presente na CR: 
quem foram os formadores dos formadores desses professores? 
Qual a sua formação inicial? Quais as bases e abordagens 
epistemológicas consideradas na sua formação inicial, continuada e 
profissionalização? Quais e como foram suas experiências na EB? 

Dessa forma, a CR cumpre um papel primordial para a 

educação formal, pública e laica, no estudo sobre religiões, em toda 
sua abrangência, influência e determinações, considerando seu ideal 
de neutralidade, baseado no agnosticismo metodológico, não se 
questionam suas verdades nem qualidades, pois “do ponto de vista 

metodológico, religiões são “sistemas de sentido formalmente 
idênticos”. É especificadamente esse princípio metateórico que 
distingue a Ciência da Religião da Teologia” (USARSKI, 2006, p.126). 

É esse princípio metateórico que tornam possível e pertinente 
no currículo escolar o ER transmutado a partir dos resultados das 
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pesquisas desenvolvidas na CR, especialmente pela Ciência da 
Religião Aplicada (CRA), desdobramento prático e aplicado da 

disciplina para resolução de problemas e demandas da sociedade, em 
recente desenvolvimento no Brasil, mas que já conta com algumas 
produções teóricas no cenário internacional, especialmente o alemão. 

Nesse sentido, transcorre-se sobre essa disciplina acadêmica e 

seus frutíferos desdobramentos teórico-metodológicos, dialogando 
com as experiências educacionais que tem no ER os seus resultados, 
a saber, a resolução de problemas antigos e ainda impactantes na 
sociedade, como a intolerância religiosa, fundamentalismos e 
conflitos religiosos e tantas outras formas de violências que na sua 
origem podem ser ainda são motivadas pela falta de conhecimento 
sistemático, crítico, ético e reflexivo sobre religiões. 

Para finalizar, reafirmo que as experiências aqui relatadas só 
foram possíveis mediante aos conhecimentos adquiridos na 
formação inicial nessa disciplina acadêmica, permitindo dessa 
forma, por exemplo, o engajamento de outros professores de 
outras áreas, com destaque para História, levando assim, a 
proposta de uma educação social adiante. 
 
Ciência da Religião e Ciência da Religião Aplicada 

 
A Ciência da Religião, em alemão Religionswissenschaft, é 

uma disciplina autônoma surgida na segunda metade do século 
XIX com o indólogo e filólogo alemão Friedrich Max Müller (1823-

1900), professor na Universidade de Oxford desde 1954 
(GRESCHAT, 2005; USARSKI, 2006; 2013). 

Friedrich Max Müller desenvolveu um papel central para 
essa nova disciplina que se estabeleceu no espaço acadêmico ao 

lado da Sociologia, Psicologia, Antropologia, Etnologia, História, 
dentre outras que compõem o leque das Ciências Humanas e 
Sociais, que foram fortemente marcadas epistemologicamente 
pelas Ciências Naturais no século XIX, período de surgimento e 
institucionalização dessas Ciências. 
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Nesse aspecto, dentre o surgimento e institucionalização da 
disciplina ainda no século XIX, destacaram-se também de forma tão 

significativa quanto Müller nesse empreendimento, a partir de 1877, 
os professores holandeses Cornelius Petrus Tiele (1830-1902), na 
Universidade de Leiden e Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye 
(1848-1920), na Universidade de Amsterdã, compondo a tríade 

formadora de pais da CR (USARSKI, 2006; COSTA; STERN, 2017). 
Também, pode-se destacar, segundo Greschat (2005, p. 47), 

inspirado na tese de livre-docência de Joachim Wach, que “desde 
cedo a Ciência da Religião estabeleceu-se sobre duas bases. Uma 
delas é a “história da religião”, a outra a “história comparada da 
religião”, a que alguns preferem chamar “Fenomenologia da 
Religião” e, outros, “Ciência Sistemática da Religião””. 

A história da religião, ainda segundo o autor, aponta para uma 
abordagem específica, singular, longitudinal ou particular realizado 
dentro de uma religião, enquanto a história comparada da religião se 
detém a uma abordagem mais geral, plural e transversal de várias 
religiões a fim de estudar um traço comum, universal. 

De uma forma ou de outra, o Cientista das Religiões está 
envolvido com ambas as abordagens na sua prática acadêmica e 
profissional, seja ela singular ou plural, pois 

 

O objetivo da Ciência da Religião é fazer um inventário, o mais 
abrangente possível, de fatos reais do mundo religioso, um 
entendimento histórico do surgimento e desenvolvimento de 

religiões particulares, uma identificação e seus contatos mútuos, e a 
investigação de suas inter-relações com outras áreas da vida. A 
partir de um estudo de fenômenos religiosos concretos, o material é 

exposto a análise comparada. Isso leva ao entendimento das 
semelhanças e diferenças de religiões singulares a respeito de suas 

formas, conteúdos e práticas. O reconhecimento de traços comuns 
do cientista da religião permite deduzir elementos que caracterizam 
a religião em geral, ou seja, como um fenômeno antropológico 

universal (USARSKI, 2006, p. 126-127). 
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A forma como lidar com esses fenômenos permite a 
abordagem das religiões nos diferentes espaços, inclusive os 

públicos, pois ao analisar as religiões como um fenômeno 
antropológico universal, ao mesmo tempo busca responder 
demandas específicas que nenhuma disciplina específica pode 
oferecer, em função da sua dupla estrutura em estudos históricos e 

sistemáticos das religiões (USARSKI, 2013, p. 52). 
Nesse aspecto, “o status institucional da disciplina é, em 

parte, fruto de uma demanda pública no sentido da relevância 
prático-social da disciplina que, por sua vez, sanciona o apoio 
político e material da disciplina por órgãos públicos” (USARSKI, 
2013, p. 51). 

Essas demandas podem ser reconhecidas em diferentes 

setores e instituições públicas e privadas, pois como relacionei 
acima, quem escapa da religião? 

Devidos a vários fatores que mudaram profundamente as 
relações e comportamentos humanos nesses últimos dois séculos 
de Ciências Humanas, a necessidade e urgência na atuação frente 
aos desafios e obstáculos que emergem a todo tempo, a demanda 
religiões continua se destacado. 

Questões bioéticas, de gênero, étnico-racial, de diversidade 
sexual, ambiental, econômica, política, entre outras, estão 
fortemente ligadas às religiões, especialmente quando chega à 
educação e a escola, sendo o primeiro visto como um campo de 
definição e conflitos de políticas pelo Estado, legislador e 

responsável pela mesma, e o segundo como o espaço de 
materialização e aplicação do que foi definido, normatizado, 
organizado, determinado pelo primeiro. 

Nesses termos, a CR tem se destacado no Brasil com 

experiências de licenciaturas em CR que habilitam 
profissionalmente professores para ministrarem o ER, nos mesmos 
termos legais previstos para as outras áreas/componentes 
curriculares da EB, produzindo ganhos significativos para a 
educação e a escola em termos de formação humana. 
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Recentemente, também se busca estabelecer discussões 
epistemológicas sobre o caráter mais prático ou aplicado da CR no 

Brasil, algo que vai se iniciar nesta década, principalmente com a 
publicação do Compêndio de Ciência da Religião (USARSKI; 
PASSOS et al., 2013). 

Dessa forma, abaixo se busca discutir brevemente sobre esse 

caráter prático e aplicado da CR, relacionando com o contexto 
educacional, considerando as contribuições das licenciaturas em 
CR, que produzem um cenário favorável para o estudo sobre 
religiões nas escolas públicas. 
 
Ciência da Religião Aplicada ao Ensino Religioso 
 

A Ciência Prática Religião (CPR) ou ainda para outros: 
Ciência da Religião Engajada ou Ciência da Religião Aplicada (CRA) 
já era algo que permeava o pensamento de Max Müller e de outros 
estudiosos das religiões que, ao mesmo tempo em que rejeitavam 
esse desdobramento da CR, defendiam que ele deveria ser 
executado por outros especialistas também das religiões 
(TWORUSCHKA, 2013). 

De qualquer forma, esse desdobramento interno da 
disciplina, outrora constatado Müller vai ganhando corpo teórico-
metodológico e atualmente tem como seu principal representante 
o professor Emérito do Departamento de CR da Universidade de 
Jena, na Alemanha, Udo Tworuschka (1949-). 

Tworuschka (2013, p. 578) prefere utilizar o termo CPR para 
a distinção característica da ciência iluminista em pura e aplicada, 
ou seja, “a ciência pura é caracterizada pelo seu interesse exclusivo 
no conhecimento, ao passo que as ciências aplicadas estão 

interessadas em desenvolver normas, modelos e procedimentos 
para uma “prática baseada na ciência””. 

Dessa forma, a CPR ou CRA, termo que prefiro utilizar no 
texto, “se refere a um modelo de Ciência da Religião ilimitado, 
inter e transdisciplinar, que incentiva e promove uma ação 
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orientada, crítica, comunicativa, político-social da Ciência da 
Religião” (TWORUSCHKA, 2013, p. 579). 

Além disso, segundo o autor, a CPR “direciona a atenção do 
pesquisador para a percepção de indivíduos religiosos e seus 
modos específicos de percepção, bem como para a percepção de 
diversas religiões vivas no “mundo vivo”” [...], num constante 

aprendizado comunicativo, permitindo o diálogo entre diferentes 
experiências religiosas e, consequentemente, a compreensão de 
horizontes diferenciados. 

Para isso, dialoga epistemologicamente com outras 
disciplinas das Ciências Humanas (Psicologia, Sociologia, História, 
Fenomenologia, Educação, Antropologia, Política, Geografia, Artes, 
Filosofia, Etnometodologia, entre outras), não somente, como 

outros campos de estudos, tendo em vista a sua aplicabilidade em 
realidades presentes e problemáticas, da qual intermedia processos 
diplomáticos e humanitários, no sentido de contribuir com 
realidades futuras melhores. 

Em suma, para Tworuschka (2013, p. 579), a CPR como 
nova disciplina da CR “são entre outras coisas pacificadores, 
humanizadores e conciliadores” que promovem ações úteis e 
utilizáveis respaldadas cientificamente e aplicadas a realidades 
diferenciadas, tornando-as mais viável e justificável para a 
sobrevivência humana”. 

Dessa forma, a CPR vai se constituindo no espaço acadêmico, 
contando para isso, segundo o autor, com as contribuições teóricas 

de Gustav Mensching (1901-1978), Hans-Joachim Klimkeit (1939-
1999), Mircea Eliade (1907-1986) e Wilfred Cantwell Smith (1916-
2000). 

Segundo Tworuschka, esses estudiosos contribuíram de várias 

formas para a CPR, mesmo que alguns estivessem motivados 
religiosamente em seus trabalhos científicos, como Mensching e 
Eliade, por exemplo, quando “ambos tinham uma mensagem e 
desejavam mudar seus destinatários/receptores/beneficiários 
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existencialmente por meio de seus trabalhos científicos religiosos” 
(TWORUSCHKA, 2013, p. 580). 

Apesar disso, Mensching e Eliade contribuíram para a CPR 
de diversas formas, destacando através de seus estudos 
comparativos das religiões resultados práticos e aplicabilidade em 
termos de diálogo, tolerância e valores culturais, principalmente. 

Mensching ganhou notoriedade na CPR, principalmente 
devido aos estudos das suas obras por seu discípulo e sucessor 
Klimkeit. Suas principais obras foram Toleranz und Wahreit in der 
Religion (1955), Der Irrtum in der Religion (1969), Gut und Böse im 
Glauben der Völker (1941), assumiram a perspectiva prática da 
Religião Comparada, destacando a tolerância, crítica e ética nas 
religiões, respectivamente (TWORUSCHKA, 2013). 

Eliade, segundo o autor (p. 582), desenvolveu um programa 
de estudos aplicados com base em um novo humanismo, uma 
hermenêutica criativa ou uma hermenêutica total, buscando 
decifrar e explicar o sentido da experiência do sagrado em 
diferentes tradições religiosas, especialmente as não europeias, 
como elemento educacional e unificador de valores culturais 
culminando no novo humanismo global. 

Wilfred Cantwell Smith, ainda segundo Tworuschka (2013), 
reforça declaradamente que um dos objetivos centrais da CR que é 
o diálogo intercultural. Esse diálogo não pode ser mais impessoal, 
ou seja, de alguém ou sobre alguém, mas de alguém que observa, 
estuda, escuta, aprende e que fala com/sobre/para o outro de 

forma recíproca e respeitosa, demonstrando a aplicabilidade dessa 
disciplina, especialmente nos espaços escolares, pois 

 

A Ciência da Religião pode desempenhar um papel educacional 
eminentemente em diálogo e, portanto, tem uma tarefa prática: 

educar os estudantes que podem realizar o papel de 
intermediários e intérpretes entre duas tradições religiosas. Isso 
vale, até mesmo, para as instituições onde a Ciência da Religião é 

lecionada (TWORUSCHKA, 2013, p. 582). 
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A esse aspecto educacional, singular no mundo hodierno, 
vem ocorrendo no Brasil desde a década de 90 do século passado, 

com as Licenciaturas em CR, pois não temos conhecimento dessa 
experiência em outros lugares no mundo. 

As licenciaturas em CR, em tese, são criadas com o objetivo 
de atender as demandas educacionais atuais do ER, pois até então 

as experiências praticadas nas escolas (confessional e 
interconfessional) eram incompatíveis com a laicidade do Estado e, 
consequentemente, implicadores dos princípios constitucionais. 

A essa compreensão, que aproxima CR e ER, só foi possível 
mediante a mobilização política de movimentos ligados ou não a 
religião e ao seu possível estudo na escola, ainda fortemente 
marcado por disputas e interesses de vários lados (SANTOS, 2017). 

Mas o grande salto da CR como ciência de referência a ser 
aplicada como ER nas escolas públicas só viera mesmo a acontecer 
nesse milênio, após alguns anos de licenciatura e muitos de pós-
graduação, a ciência pura (CR) e aplicada (CPR ou CRA) da religião 
passam a ser compreendidas e defendidas epistemologicamente 
nos espaços acadêmicos e educacionais: 

 
É somente a partir da década de 1990 que se retoma a 

perspectiva de área de formação docente de ER é Ciência da 
Religião. A consolidação dessa concepção dá-se a partir de 2006, 

no 9º Seminário Nacional de Capacitação Profissional para o 
Ensino Religioso, realizado pelo FONAPER em parceria com a 
PUCSP (PIEPER, 2017, p. 136). 

 

Do referido Seminário, a primeira obra que reuniu várias 
conferências proferidas no evento, além de pesquisas sobre a CR, 
formação docente e ER foi Ensino religioso e formação docente: 
ciências da religião e ensino religioso em diálogo, organizado por 
Luzia Sena (2006). 

Também podemos destacar as obras Ensino religioso: 
construção de uma proposta (2007), de João Décio Passos e Religião & 
educação: da ciência da religião ao ensino religioso (2010), de Afonso 
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Maria Ligorio Soares, onde ambos confirmaram que a CR é a 
disciplina acadêmica que assegura base epistemológica para a 

formação desses professores e a sua aplicação o ER nas escolas 
públicas, rompendo assim com velhas práticas e modelos que 
colocavam em evidência a laicidade do Estado. Logo, 

 

A compreensão da religião como objeto do ensino religioso, esta 
compreendida como o estudo das diferentes manifestações que 

interferem na formação da sociedade e que são estudadas pela 
Ciência da Religião no espaço acadêmico, subsidia a transposição 
didática para o cotidiano da sala de aula que favorecerá aos 

estudantes da educação básica a compreensão da cultura das 
diferentes comunidades que formam o país (JUNQUEIRA, 2013, 
p. 609). 

 

Essas definições constatadas nas produções teórico-
metodológicas, por um lado tem provocado ressonâncias positivas 
na educação. Um grande exemplo disso foi à aprovação da Base 
Nacional Curricular Comum (BNCC), em 15/12/2017, pelo 
Ministério da Educação (MEC) e a referência a CR, não somente, 
como área de conhecimento notável para a prática do ER (BRASIL, 
2017a, p. 434); enquanto por outro lado, no Brasil essa disciplina 
acadêmica e sua aplicação não vêm produzindo os resultados 

esperados como se observa no cenário internacional. 
As implicações perpassam todos os espaços de atuação da CR 

e podem ser traduzidos de diversas formas, assim pontuadas por 
alguns trabalhos, que apontam certo desconhecimento, 

apropriação e discussão teórico-metodológica da própria disciplina, 
especialmente no contexto internacional; a quase ausência de 
professores formadores com graduação em CR (COSTA; STERN, 
2017), o que possibilita, por exemplo, o forte caráter teológico 
identificado em pesquisas e avaliações de alguns cursos de 
graduação e pós-graduação, por exemplo, (SANTOS, 2014). 

Nesses termos, é preciso dispensar esforços no sentido de se 
conhecer melhor a história dessa área de conhecimento, 
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apropriando-se dos seus aportes epistemológicos próprios 
desenvolvidos na sua estrutura interna em estudos histórico e 

sistemático, e não mais buscar na Teologia e nas subdisciplinas de 
outras áreas, pois o que temos observado é a dispersão ou diluição do 
estudo sobre religiões, implicando assim, na ausência de identidade e 
na falta de reconhecimento científico dessa disciplina no país. 

 
Ensino Religioso com base na Ciência da Religião 

 
O diálogo estabelecido entre CR e CPR ou como preferimos 

chamar no Brasil de CRA à Educação torna possível e se refere ao 
próprio ER, que desde a última alteração (Lei nº 9.475/1997) no 
art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

assumiu no dispositivo legal a compreensão de área de 
conhecimento (BRASIL, 1998; 2010a; 2010b), e que com a 
aprovação do ER na BNCC (BRASIL, 2017a) espera-se a definição 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) se o mesmo receberá o 
tratamento de área de conhecimento ou de componente curricular 
das Ciências Humanas (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b). 

Essa definição ainda em suspensão pelo CNE ao ER na BNCC 
evidencia a distância entre CR e CRA ou CPR que traduz a velha 
separação da ciência iluminista entre ciência pura e 
prática/aplicada, o que dificulta ainda mais a publicação de uma 
Diretriz Curricular Nacional para a Formação de Professores de 
ER, embora já sejam realidade as licenciaturas em CR em vários 

Estados brasileiros. 
Entre nós, licenciados em CR no Brasil não há hesitações de 

que a CR seja a área de conhecimento das Ciências Humanas que 
assegura o ER como componente curricular na Educação Básica, 

algo que ainda pode se prolongar para ser reconhecido pelo 
MEC/CNE caso persista a distância entre as esferas da produção e 
da aplicação desses conhecimentos por essa disciplina autônoma. 

Mas, apesar disso, um grande passo foi dado com a 
aprovação do ER na BNCC, assim compreendida como “um 
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documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica [...]” (BRASIL, 2017a, p. 7), orientada nos princípios éticos, 
políticos e estéticos que objetivam a formação humana integral e à 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva 

(BRASIL, 1996). 
Para isso, a BNCC estabeleceu seu foco no desenvolvimento 

de competências gerais e específicas para cada área/componente 
curricular, somado ao compromisso com a educação integral e ao 
pacto de cooperação para igualdade, diversidade e equidade entre 
os entes federados, visando, dessa forma, uma educação em 
direitos humanos, aliada a justiça social e a preservação ambiental. 

Nesse sentido, o ER é parte integrante desse processo e 
possui os seguintes objetivos:  

 
a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, 

culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas 
percebidas na realidade dos educandos; 
b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de 

consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos 
direitos humanos; 

c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para 
o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, 
exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo 

de ideais, de acordo com a Constituição Federal; 
d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos 
pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da 

cidadania (BRASIL, 2017a, p. 434).  
 

É bom ressaltar um aspecto já anunciado e que às vezes não 

aparece nas discussões educacionais sobre o ER, quem é o 
profissional devidamente habilitado para desenvolver as 
competências específicas propostas para esse componente curricular. 

Esse profissional, comprometido com uma educação social e 
laica não é mais um representante de uma confissão religiosa, nem 
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aquele que foge aos requisitos previstos para os profissionais da 
educação previstos no art. 62 da LDB (BRASIL, 1996). Ele é o 

Cientista das Religiões, um profissional legalmente licenciado em 
CR, como formação teórico-metodológica e pedagógica (SANTOS; 
SEIBT, 2014; SANTOS, 2014). 

Esse profissional, durante a sua formação inicial em CR e não 

em Teologia, um especialista da sua própria confissão, é orientado de 
forma não normativa ao estudo histórico e sistemático das religiões 
empiricamente, o que não exclui espiritualidades, filosofias de vida 
seculares ou não, considerando suas diferentes manifestações e 
contextos socioculturais, assim como seus efeitos produzidos. Nesse 
processo, o cientista das religiões não toma partido, pois adota o ideal 
da neutralidade, sem questionar a “verdade” ou “qualidade” das 

religiões (USARSKI, 2006). 
Dessa forma, o licenciado em CR é o profissional 

devidamente qualificado para isso, que viabiliza a CRA ou CPR na 
escola, através do ER, que conforme consta na BNCC possui as 
seguintes competências específicas:  

 
1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes 

tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de 
pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. 

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas 
e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes 
tempos, espaços e territórios; 

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da 
natureza, enquanto expressão do valor da vida; 
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, 

convicções, modos de ser e viver; 
5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos 
da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da 

tecnologia e do meio ambiente; 
6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 
religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 
exercício da cidadania e da cultura da paz (BRASIL, 2017a, p. 434). 

 



174 | Ciência da Religião Aplicada 
 

Essas competências mobilizam conhecimentos concretos 
sobre as religiões e não para as religiões que precisam ser 

previamente adequados ao nível cognitivo dos alunos e resultem 
em práticas e atitudes socioemocionais para “resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 
mundo do trabalho” (BRASIL, 2017a, p. 8). 

E com certeza as religiões demandam essa necessidade e o 
Estado quando assegura a permanência desse profissional na 
educação, contribui socialmente para isso, tendo em vista os casos 
de intolerância religiosa, conflitos religiosos e posturas 
discriminatórias produzidas historicamente e que vem sendo 
retroalimentadas em vários espaços públicos. 

Dessa forma, muitas são as experiências desses profissionais 

nessas duas décadas de licenciatura no Pará e quem vem 
impactando os espaços escolares de diversas formas, como as 
desenvolvidas por Santos e Maciel (2009; 2013), Santos (2010; 
2012), que me permito relatar agora, da minha própria experiência 
profissional que orientei e desenvolvi em parceria com a 
professora Maria do Carmo P. Maciel no município de Salvaterra 
na ilha de Marajó/Pará. 

A caminho da multiculturalidade: ensino religioso na ilha do 
Marajó (MACIEL; SANTOS, 2009) foi o pontapé inicial que trouxe 
para escola e para a educação local a discussão da diversidade 
cultural religiosa local, publicado na Revista de Ensino Religioso 
Diálogo, que recentemente não mais se identifica assim. 

Com objetivo de mostrar o respeito, diálogo e a tolerância 
religiosa entre as diferentes religiões, a atividade desenvolvida para 
o desfile do Dia 07 de Setembro contou com a participação de 
vários líderes religiosos, alguns com seus respectivos grupos, como 

Católicos, Adventistas, Tambor de Mina e que ajudaram na 
caracterização dos alunos em suas respectivas tradições e no ritual 
simbólico: 
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O momento foi muito significativo e emocionante para os alunos 

que testemunharam uma educação pautada no respeito à 
diversidade religiosa. Após o ritual da troca de fitas, os líderes 
religiosos deram-se as mãos e ergueram os braços, de frente para 

as autoridades municipais e a comunidade que assistia, em um 
ato público e solene de respeito, diálogo e convivência religiosa. O 
gesto causou lágrimas e aplausos da maioria (MACIEL; SANTOS, 

2009, p. 36). 
 

Os resultados alcançados com a atividade foram impactantes 
para vida dos alunos e para comunidade local, pois o momento foi 
marcado por muitas lágrimas, mas por outro se iniciava uma 
batalha contra essa abordagem, contra os diferentes. 

Na escola se percebia que o sucesso da atividade afetava 
negativamente outros, mas os alunos queriam mais. Isso nos 

motivou bastante, daí pensei em abordar um aspecto daquela 
realidade que ficava latente na vida deles: a ausência do 
conhecimento da história e cultura afro-indígena local, agora como 
professor dessas turmas e não mais como orientador e executor 
como no primeiro relato. 

O Projeto Semana da Consciência Negra buscou oportunizar 
aos alunos, não somente esses conhecimentos, mas integra-los a 
sua vida de forma significativa, como parte do seu cotidiano, da 
sua história e da sua própria cultura local, outrora negada, 
escamoteada. 

Como destaca sobre o que mais foi significativo para uma 

das alunas que participaram ao final das atividades: 
 

Aprender sobre o modo de viver a religião, porque nós que 
moramos no centro, não temos ideia da vida dele (Zumbi) e 
depois desse trabalho nós tivemos oportunidades de ver e 

aprender. Até então eu não sabia quem era Zumbi dos Palmares.  
A cultura, o modo de conviver, sem diferenças. Mas o mais difícil foi 

passar pelo preconceito dos outros e ver que antes desse trabalho 
nós éramos assim, preconceituosos. Para termos consciência disso 
foi preciso perceber que nem tudo é um mar de rosas.  
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Os quilombolas sofrem com a invasão das cercas. Algumas 

pessoas dão apoio, mas outras nos desestimulam. Na hora da 
fama, dizem que o trabalho foi maravilhoso, mas quando é para 
jogar a primeira pedra, são os primeiros. Fico revoltada porque 

sabem que nós não somos mais aqueles alunos calados (SANTOS, 
2010, p. 63). 
 

Da resistência à consciência (SANTOS, 2010) foi o título do 
trabalho continuado e severamente perseguido diante da 
autonomia crítica e cidadã manifestada pelos alunos: 

 
Após a Semana da Consciência Negra, os alunos tornaram-se 

mais audaciosos em reivindicar respeito e apoio à cultura e à 
religião do negro dentro e fora da escola. Em 22 de março, Dia 
Mundial da Água, fizeram uma passeata pacífica pela cidade, 

lembrando também do dia 21 de março, Dia Internacional Contra 
a Discriminação Racial e dia 18, Dia dos Cultos Afro-brasileiros, 

no Pará (SANTOS, 2010, p. 62). 
 

A abordagem das religiões afro-indígenas, apresentadas 
através de danças com indumentárias e oferendas produzidas pelos 
próprios alunos em grande parte na escola com a ajuda de uma 
mãe de santo provocaram sentimentos e atitudes que somente os 
fortaleciam e os incentivavam a lutar ainda mais contra a abolição 

da educação (SANTOS, 2012), pois 
 
No dia 13 de maio, Dia Nacional da Luta Contra o Racismo, a turma 
não obteve a permissão que esperava para o evento que havia 

programado na escola, o que levou os alunos a, dias depois, 
organizarem uma greve seguindo rumo à Secretaria de Educação, ao 
Fórum e a Câmara Municipal exigindo liberdade de conhecimento 

em um estado laico e um país que acumula a maior população negra 
do mundo, fora da África (SANTOS, 2010, p. 62-63). 

 

A postura política empreendida pelos alunos contra a 
discriminação racial e a intolerância religiosa mobilizou várias 
autoridades na cidade, que infelizmente se calaram diante da 
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situação, evidenciando interesses políticos ou eram contrários à 
abordagem da história e cultura afro-indígena na escola. 

A educação e a escola pública deveriam ser instituições laicas 
centrais para a inclusão social e o desenvolvimento humano 
saudável, desde que estejam alicerçadas nos princípios 
constitucionais, que asseguram as mesmas oportunidades, a 

igualdade no tratamento, às liberdades individuais e o direito de 
aprender com responsabilidade. 

Mas o que observamos no país é que a educação e a escola 
pública acabam ficando refém dos interesses e ideologias daqueles 
que as administram politicamente, articulados com seus grupos, 
ditam e transformam esses espaços numa espécie de propriedades 
particulares. 

Essas experiências, posteriormente, levaram-me a produzir 
mais reflexões sobre esses dois trabalhos, sendo o primeiro: 
Gangas zumbas do Marajó: resistência e luta pela abolição da 
educação (SANTOS, 2012), que destaca o protagonismo dos alunos 
na promoção de uma educação antirracista e Uma história de 
combate ao racismo no Marajó (MACIEL; SANTOS, 2013), que 
descreve a trajetória do projeto, migração e continuidade na rede 
estadual de ensino. 

Essa migração se deu com a nossa demissão em 2009 
(MACIEL; SANTOS, 2013), o que mobilizou a mídia local, 
espalhando para outros lugares, resultando numa audiência e ação 
junto ao Ministério Público do Estado do Pará (MPE) no mesmo 

ano, onde a discussão sobre a intolerância religiosa reuniu dezenas 
de líderes, professores, pesquisadores, sociedade em geral e o 
movimento negro em Belém. 

Ainda sobre isso, no ano seguinte (2010) fui contratado na 

rede estadual e apresentei o projeto à escola, sendo muito bem 
acolhido pelo professor de História.  

O projeto, inicialmente nomeado de Semana da Consciência 
Negra passou a ser chamado Semana de Combate ao Racismo.  
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Realizamos com sucesso nos anos de 2010 e 2011, quando 
repentinamente fui demitido novamente. 

Mas apesar disso, o referido professor deu continuidade até 
que veio o reconhecimento nacional ocorrido em 2015, sendo o 
projeto selecionado no 7º Prêmio Educar para Igualdade Racial e 
Gênero: experiência de promoção da igualdade étnico-racial em 

ambiente escolar, pela execução do projeto Semana Integrada de 
Combate ao Racismo, recebendo a premiação na categoria 
Professor de Educação Escolar Quilombola pelo Centro de Estudos 
de Relações do Trabalho e Desigualdades (CEERT). 
 
Considerações finais 

 

Recentemente o MEC estabeleceu uma Subcomissão para 
assessorar a Comissão instituída no âmbito da Câmara de 
Educação Superior (CES), por meio da Portaria nº CNE/CES nº 3, 
de 01/03/2018, para analisar a necessidade de estabelecer 
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 
Ciência da Religião1. 

Nesse sentido, o MEC/CNE e Conselho Pleno (CP), 
apresentaram o Texto referência para a Audiência Pública sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 
Ciência da Religião – Minuta de Parecer e Projeto de Resolução, em 
18/09/2018, em Brasília. 

A essa eminente conquista, espera-se que essa definição tão 

logo seja publicada pelo MEC/CNE/CP, reconhecendo as experiências 
de mais de duas décadas de licenciaturas em CR no país. 

Nesse aspecto, o legado social promovido pelo cientista das 
religiões na educação e na escola, que tem o ER, principalmente, como 

seu campo de atuação profissional, pode ser muito bem inserido e 
aproveitado no campo educacional de uma forma mais ampla. 

                                                
1 Subcomissão estabelecida pela Portaria CNE/CES nº 6, de 26/04/2018. Publicada no Boletim de 
Serviço nº 18, de 11/05/2018, pp. 18 e 19. 
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Esses trabalhos e projetos educacionais apresentados 
demonstram a centralidade que a CRA assume na escola pelo seu 

carro chefe, o ER, que é um componente curricular que promove 
impacto social e humano na escola. 

Esse impacto, pelo que foi apresentado só pode ser 
assegurado quando observados os dispositivos legais que exigem a 

formação devida na área de atuação profissional.  
Nesse sentido, isso é constatado em nível nacional, mesmo 

que sejam em poucos Estados, onde a CR é adotada como ciência 
de referência, que dispõe de epistemologias e abordagens próprias, 
atendendo, nesse aspecto, o estudo cientificamente sobre religiões 
nas escolas públicas. 

As religiões como objeto dessa disciplina acadêmica não são 

um dado estranho nem ausente na realidade como um todo, pelo 
contrário, ainda continuam ocupando espaços privilegiados em 
toda e quaisquer elaborações humanas. 

Dessa forma, compreender essa dinâmica criada pelas 
religiões, ou seja, pelos humanos, é mais do que explicar como as 
coisas são ou como poderiam ser, é explicar porque as coisas não 
mudam. 
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Introdução 

 
A experiência do Pará, no contexto da empregabilidade dos 

licenciados plenos em Ciência da Religião (CR), é bastante 
intrigante. Antes, poucos conseguiam contratos temporários nas 
redes de ensino público e privado, e viviam na instabilidade de 
perderem seus vínculos profissionais a qualquer momento. A 
constante desvalorização profissional por terem se formado em CR 
forçava esses licenciados a ingressarem numa segunda 
licenciatura, visando conseguir se firmar de uma forma mais eficaz 

e competitiva no mercado de trabalho. Este cenário melhorou 
quando foi publicada em 2007 uma resolução estadual1 que exigia 
que o professor de Ensino Religioso (ER) seja licenciado em CR. 

Os avanços no Estado do Pará, neste contexto empregatício, 
foram motivados pela paixão que os profissionais de CR têm pela 
área, buscando a todo custo, trabalhar na área que escolheram 

como profissão. Assim, fundaram uma entidade sem fins lucrativos 

                                                
1 Resolução nº 325/2007 – CEE/PA. 
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chamada de Associação dos Cientistas da Religião do Estado do 
Pará (ACREPA). 

Esse capítulo tem por objetivo contar a história dessa 
associação tanto do lado de dentro, com um olhar de associado à 
ACREPA, quanto pelo lado de fora, através de feitos históricos 
publicados em documentos oficiais, sites e artigos acadêmicos 

sobre a associação. 
 
Origem da ACREPA 

 
Um dos personagens de bastante relevância para que a 

ACREPA tivesse êxito em suas conquistas foi o professor Ailton 
Palheta, um licenciado pleno em CR pela Universidade do Estado 

do Pará (UEPA). Sua militância ativa, personalidade peculiar, 
destreza política, paixão pela área de ER, suas orientações diante 
dos procedimentos para os êxitos políticos e a confiança que todos 
da associação lhe depositam foram fundamentais para que a 
ACREPA tivesse conquista em seus feitos. 

O Curso de Licenciatura Plena em Ciências da Religião foi 
criado pela Resolução nº 361, de 20 de outubro de 1999, 
CONSUN-UEPA, e seu funcionamento foi autorizado pelo Parecer 
n° 372 e pela Resolução nº 403 do CEE (Conselho Estadual de 
Educação), de 04 de outubro de 2001. O ingresso da primeira 
turma foi em 15 de setembro de 2000 quando se iniciou o seu 
funcionamento com um total de 23 alunos. 

O professor Palheta foi um dentre os 23 alunos que 
passaram no vestibular para o curso. Houve muita desistência de 
calouros no primeiro semestre de curso. A turma efetivamente teve 
seu início no segundo semestre deste respectivo ano. A busca pela 

valorização do curso como área de atuação profissional levou o 
Palheta junto com a coordenadora pedagógica do curso de CR a 
montarem um stand na feira do vestibular do ano de 2000 em 
Belém do Pará para propagar o objetivo do curso e assim conseguir 
mais alunos para a turma do ano de 2001. 
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Tais feitos promovidos tiveram as devidas homenagens no 
aniversário de 15 anos do curso de CR no Pará (UEPA, 2015), onde 

sua participação no evento, sua história com o curso e sua luta pela 
afirmação como área profissional foram devidamente evidenciados 
e reconhecidos. 

No ano de 2009, o curso de CR passa também a ser ofertado 

pela UEPA através Plano Nacional de Formação de Educação Básica 
(PARFOR) para atender aos professores que ministravam aulas de 
ER e que não possuíam habilitação na área. 

A ACREPA nasceu dentro da UEPA no Centro de Ciências 
Sociais e Educação (CCSE), motivada por alguns alunos que 
estavam próximo a receberem seus diplomas e outros que já 
estavam devidamente diplomados na licenciatura de CR dessa 

instituição, mas sem perspectiva real de emprego. Essas pessoas 
decidiram no dia 29 de março de 2007 às 19h30min, fundar a 
entidade, tendo na época como presidente o professor Luciel 
Serrão Reis e membros fundadores Bruno Ferreira da Costa, 
Daniel Lucas Noronha de Sena, José Augusto dos Santos Rodrigues, 
Jader Barbosa Reis, Ivan Luís de Castro Benício, Gleice Jaqueline 
Costa Coelho, Elma Nonato da Cruz, Fábio Renato M. Salgado, 
Daniel Lucas Noronha de Sena, Consuelo Vilhena S. Carvalheiro, 
Geyson da Silva Lago, Aline Duarte da Silva e Neuton Vieira 
Martins Filho. (ACREPA, 2007, p. 2). 

Com o objetivo de impulsionar o governo do Estado do Pará 
a abrir concurso público visando à admissão dos licenciados em CR 

para o componente curricular ER, a ACREPA utilizou argumentos 
previstos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cujo Art. 33 garante a 
oferta da disciplina de ER no currículo do ensino fundamental, e 

cujo Art. 62 da referida Lei exige que professores a partir dos anos 
finais do ensino fundamental e médio possuam formação específica 
em seus respectivos componentes curriculares de atuação. 

Nesses termos, o Parecer CNE/CP nº 097/1999 reforçava a 
responsabilidade dos sistemas e instituições de ensino pela 
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formação desses professores, algo que a UEPA já vinha realizando 
desde 2000. 

 
Lutas e vitórias políticas 
 

Os primeiros passos na luta política da ACREPA se deram 

com foco para as turmas dos anos finais do EF, organizado a partir 
do 6º até o 9º ano, nas secretarias municipais e a estadual do Pará. 

Segundo Santos (2013), a iniciativa foi feita através do 
Ministério Público Estadual (MPE) em 2009, a partir da solicitação 
de abertura de vagas para concurso público para a área de ER nas 
entidades públicas alegando a falta de profissionais qualificados 
atuando nesses sistemas de ensino e a carência de profissionais 

que pudessem suprir as demandas de vagas ociosas que existiam. 
A legislação existente na época fora a Resolução nº 325/2007 

– CEE, referente à rede estadual de ensino, enquanto na municipal 
ela inexistia. 

A referida Resolução previa a organização da disciplina a 
partir da própria escola e assegurava no Art. 6º o cientista da 
religião como profissional habilitado para o ER. 

Dessa forma, a redação do documento enviado ao MPE foi 
escrito de forma incisiva focando sempre para a importância que o 
profissional de ER deveria ser qualificado pela área de CR, pois é a 
única que oferece formação específica para esse componente 
curricular, descrevendo suas competências e habilidades que prioriza 

o conhecimento do estudo cultural e social dos fenômenos religiosos, 
caracterizando assim seu caráter não proselitista e não confessional, 
deixando sempre claro que profissionais de áreas afins que por vezes 
dizem ser aptos para ministrarem essa disciplina, como os licenciados 

em história e em filosofia, não possuem habilitação para atuar na área 
de ER, assim como os profissionais de CR não possuem para outras 
áreas de conhecimento. 

Nesse sentido, em 2010 o CEE/PA reafirmou esse 
compromisso com a Resolução nº 001/2010, estendendo-se para o 
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Conselho Municipal de Educação (CME) de Belém, com a 
publicação da Resolução de n° 31/2010 – CME; o Parecer n° 

05/2010 do Conselho Pleno (CP/CME) e a Instrução Normativa n° 
01/2010 – CME que definia a habilitação docente para ER, 
regulamentava a disciplina na rede municipal e orientava a 
definição dos conteúdos para os alunos optantes e não optantes do 

ER respectivamente (SANTOS; SEIBT, 2014). 
Dessa forma, no dia 23 de dezembro de 2011 foi publicado o 

Edital n° 01 para concurso público da Secretaria Municipal de 
Belém (SEMEC), que ofertava 15 vagas para a capital, com a 
exigência da formação específica em CR (SANTOS; SEIBT, 2014). 

A prefeitura já havia realizado outros concursos, como em 
2000, onde a exigência era a licenciatura em Educação Religiosa; 

em 2008 e 2012, Licenciatura em Religião reconhecimento pelo 
Ministério da Educação (MEC). Nos dois últimos, as vagas foram 
ocupadas por licenciados em CR. 

Diante desse resultado positivo, a ACREPA já tinha 
documentos que embasavam a luta em nível Estadual. Então, com 
a mediação da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE/PA), 
foram utilizados os mesmo argumentos feitos junto ao MPE/PA, 
assim como o exemplo da prefeitura de Belém, que realizou 
concurso para o ER em 2011.  

Mediante a pressão da ACREPA e do MPE/PA, em 30 de abril 
de 2012 foi assinado o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) na PGE, 
no qual o governo do Estado do Pará se comprometeu a realizar o 

concurso público para o ER. 
O Concurso Público C-167 para o Ensino Religioso e 

Educação Especial, foi assegurado pelo Edital n°01, da Secretaria 
de Administração do Estado do Pará (SEAD) e da Secretaria 

Estadual de Educação (SEDUC), publicado no dia 22 de agosto de 
2012, ofertando 156 vagas para a docência em ER.  

Da saída da lista dos aprovados do concurso até a sua posse 
outra batalha foi travada pela ACREPA. Unindo forças com a 
categoria de Educação Especial (que também tiveram suas vagas 
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conquistadas no mesmo edital do concurso C-167) a ACREPA fez 
pressão frente à SEAD exigindo reuniões de negociações com a 

SEDUC/PA.  
Dessa forma, houve alguns encontros na própria SEDUC/PA, 

com a secretária adjunta, exigindo assim do governo a posse dos 
aprovados do concurso C–167, o que se estendeu por um tempo, 

fazendo com que a ACREPA entrasse novamente no MP para que o 
Estado cumprisse os termos legais do concurso. 

Durante todo o processo de andamento do concurso no 
Estado, a ACREPA esteve presente como entidade fiscalizadora do 
certame, haja vista o processo de convocação dos classificados. 

Quando saiu a convocação dos classificados e eles precisaram 
levar as documentações comprobatórias, a ACREPA, mediante as 

orientações do MP/PA, acompanhou esse processo para se 
certificar que somente os licenciados plenos em CR pudessem ter 
direito às vagas como estabelecido no edital do concurso. 

A ACREPA fez essa verificação dos classificados utilizando a 
Plataforma Lattes, abrindo recursos, no tempo hábil do certame, 
denunciando os candidatos classificados que não estavam 
legalmente habilitados e, portanto, que não poderiam seguir no 
concurso. Foi então que dessas 156 vagas, apenas 135 candidatos 
foram empossados. 

Paralela às lutas políticas, a ACREPA organizava os 
encontros de formação e atualização docente para ER, tendo em 
vista a ausência de um currículo oficial pelas secretarias de 

educação, sendo o primeiro realizado em 2010, de onde saiu uma 
proposta da ACREPA, contemplando apenas os Anos Finais do 
Ensino Fundamental (EF), que foi ampliado no II Encontro (2011), 
com uma proposta para a Educação Básica (SANTOS, 2012). 

Até então os encontros aconteciam restritos a ACREPA, em 
parceria com o Centro Acadêmico de Ciência da Religião (CACIR), 
da UEPA e a Livrarias Paulinas em Belém. 

Em 2012, a SEDUC/PA promoveu o evento Política 
curricular estadual para a educação básica em interface com o 
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contexto sociocultural na diversidade paraense, com o objetivo de 
elaborar uma proposta curricular para a educação básica. 

Devido à ação junto ao MPE, pela primeira vez a ACREPA foi 
convoca a participar das discussões curriculares na rede estadual 
de ensino, iniciando assim a responsabilidade pelas ações e 
discussões sobre o ER até esses dias. 

Mediante a isso, houveram outras formações organizadas 
pela ACREPA direcionadas aos associados da entidade e em 
parceria com a SEDUC/PA. E durante esses encontros se 
conversava sobre os próximos posicionamentos que a associação 
adotaria em relação ao concurso C-167 para a efetivação dos 
aprovados. Contudo, as nomeações ocorreram de janeiro de 2013 a 
junho de 2014 (PARÁ, 2014), sendo que, a segunda convocação 

ocorreu em dezembro de 2016 para o preenchimento de vagas 
ainda ociosas deste último concurso (PARÁ, 2016). 

A conquista do ER na rede Municipal e Estadual a partir 
dessa concepção de profissional dando visibilidade a CR foram 
referenciais para que outros municípios do Estado do Pará 
pudessem especificar, em seus editais, quais os profissionais 
habilitados poderiam concorrer às vagas especificas de ER. No ano 
de 2015 o município de Ananindeua abriu 20 vagas para 
professores de ER que tivesse habilitação específica em CR. 

Com relação à rede de ensino federal, segundo Santos e Seibt 
(2014), a inclusão do ER foi feito por mandato de segurança 
impretrado pela ACREPA junto ao Ministério Público Federal (MPF), 

através do processo administrativo nº 1.23.000.001218/2010-10, de 
25 de maio de 2010, em duas escolas federais, acerca da oferta 
obrigatória da disciplina, já que o ER não estava sendo ofertado 
como prevê a legislação educacional.  

Foram notificadas a escola de Ensino Fundamental e Médio 
Tenente Rego Barros (ETRB), vinculada à Força Aérea Brasileira 
(FAB), e a Escola de Aplicação (EA), da Universidade Federal do 
Pará (UFPA).  
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Essas escolas, como resposta, sinalizaram positivamente acerca 
da abertura de vagas para o ER, colocando como pré-requisito para a 

contratação os professores habilitados em CR. 
Desde então foram abertos editais de contratações para 

professor de ER na ETRB/FA, em que se destinaram vagas para 
professor com habilitação específica em CR. 

Na Escola de Aplicação (EA) da UFPA foi divulgado no site da 
Instituição que a disciplina de ER seria ofertada para os estudantes 
do EF (UFPA, 2013).  

Entre os anos de 2013-2015 a disciplina foi assumida pelo 
Professor Devison Nascimento, onde o mesmo juntamente com a 
equipe pedagógica da EA-UFPA desenvolveram várias atividades 
diferenciadas, como o ciclo de palestras com a EJA e a aplicação das 

tecnologias de informação e comunicação com os anos finais do EF 
(UFPA, 2013; 2014). 

Além dessas atividades, estavam prevista a produção de 
materiais pedagógicos, como o minidicionário de ER e um livro 
com os artigos das palestras realizadas com a EJA. 

Atualmente, com a mudança na direção da EA-UFPA, a 
Instituição encontra-se sem professor de ER, situação essa que 
contrária às determinações da ação junto ao MPF já referido acima. 

Dessa forma, a ACREPA conseguiu respaldar o direito 
profissional e fundamental dos estudantes nas diferentes redes de 
ensino, mediante a ação jurídica nos MPE/PA e MPF, colocando a 
Associação na promoção e garantia do ensino público de orientação 

científica e laico, como prevê os dispositivos legais. 
 
Desenvolvimento de ações  

 

A ACREPA, mesmo que tenha como objetivo principal a 
profissionalização dos licenciados em CR, também vem se 
destacando nas ações pedagógico-didáticas e metodológicas do ER. 

De acordo com Santos e Seibt (2014), essa proposta foi 
construída integralmente por licenciados em Ciência da Religião, 
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coordenada pelo professor Rodrigo Santos, sendo a apresentada à 
diretoria de Educação Infantil e Ensino Fundamental (DEINF), da 

SEDUC/PA. 
Essa proposta, embora finalizada e aplicada pelos 

professores da rede estadual e outros municípios, não fora 
oficializada pela SEDUC/PA, sofrendo alterações com a nova 

equipe de reorientação curricular da Secretaria entre os anos de 
2013-2014. 

No segundo semestre de 2014 a proposta do ER ficou 
disponível no site da SEDUC/PA para consulta pública, assim como 
dos outros componentes curricular. Após a mesma, foram 
realizados os ajustes, sendo submetida de novo a Secretaria para 
oficialização, o que não ocorreu no referido ano, nem no seguinte. 

Em 2016 as discussões se deram em torno da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), com sua 1ª versão publicada em 
16/09/2015, com sua consulta pública disponibilizada após sua 
publicação até 15/03/2016. 

Com publicação da 2ª versão da BNCC, em 2016, iniciaram 
os seminários estaduais, sendo o do Pará realizado entre 04 a 
05/08, do qual estiveram na coordenação do componente 
curricular ER os professores Rodrigo Santos e Anderson Costa, 
sendo o primeiro professor da rede estadual e municipal de Belém 
e o segundo professor da rede municipal de Belém e Ananindeua. 

Até então o ER vinha sendo tratado como os demais 
componentes curriculares, sendo retirado na publicação preliminar 

da 3ª versão da BNCC em 16/09/2017. Mas devido há inúmeras 
mobilizações de setores eclesiásticos, acadêmicos, profissionais, 
entre outros o ER retorna a BNCC na sua 4ª versão, aprovada em 
15/12/2017, mesmo com algumas ressalvas, devido a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.439/2010 (BRASIL, 2017a, 
2017b). 

Diante da aprovação do ER na BNCC (BRASIL, 2017), no ano 
de 2018 a ACREPA promoveu a IV Encontro de professores de 
Ensino religioso no Estado do Pará: ciência da religião e ensino 
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religioso na base nacional curricular comum, realizado nos dias 15 
e 16 de fevereiro, com o intuito de elaborar e aplicar o currículo do 

ER segundo a BNCC (CONSED, 2018). 
O Encontro esteve sob a coordenação dos Professores 

Rodrigo Santos e Anderson Costa, e contou com a participação de 
vários pesquisadores e estudiosos da Ciência da Religião Aplicada 

ao ER de quase todas as regiões do Brasil, para assim enriquecer o 
debate e a elaboração da proposta curricular do ER com base na 
BNCC, destacando o estudo sobre religiões e não para a religião 
nas escolas públicas do Pará. 

Atualmente a ACREPA continua na luta político-profissional, 
procurando aliados que reconheçam a importância desse profissional 
e desse componente curricular no Pará, participando de mesas de 

negociações com vários setores do governo, mediante o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP). 

Dentre as lutas empreendidas pela ACREPA podemos 
destacar a inclusão da disciplina em todo EF, como já faz o 
município de Ananindeua e em parte o de Belém, que inclui ER em 
toda Educação de Jovens e Adultos (EJA), na rede estadual a 
disciplina está restrita aos anos iniciais do EF. 

Destaca-se também a aumento da carga horária da disciplina 
para duas horas aulas, já que o ER é o componente curricular que 
apresenta a pior condição de trabalho dos profissionais de 
educação, pois enquanto o profissional de Língua Portuguesa e 
Matemática precisa de cinco turmas para uma jornada de duzentas 

horas, o professor de ER precisa de trinta turmas. 
Embora existam outras demandas, essas se tornaram as 

principais e fundamentais, pois o nível de estresse e trabalho 
acumulado por esse profissional tem levado muito professores ao 

adoecimento, quando no exercício da sua profissão o mesmo não 
se priva de realizar todo o processo pedagógico-didático comum a 
todo componente curricular. Imaginem corrigir atividades de 
trinta turmas, enquanto outros corrigem apenas cinco, dez ou 
quinze turmas. 
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A Associação também está empenhada em construir 
parcerias regionais e nacionais para assessorar na luta pelo ER 

científico, escolarizado e laico.  
Nesse aspecto organizou virtualmente grupos de whatsapp, 

como Profissionais Acrepianos, destinados aos professores 
licenciados em CR da UEPA; sendo o outro CR Nacional, destinado 

aos licenciados, bacharéis e alunos de pós-graduação em CR de 
todas as regiões do Brasil, promovendo debates e ações, no sentido 
de organizar e assessorar a criação e manutenção das associações, 
garantindo assim, a identidade dessa área de conhecimento e por 
outro lado, a unidade político-profissional dessa categoria. 

Esses grupos compartilham também de artigos científicos, 
pesquisas, produções acadêmicas e técnicas da área, para alinhar 

os discursos epistemológicos da CR, aprofundando assim teorias e 
métodos próprios, contribuindo assim na prática pedagógica 
desses profissionais, já que o ER tem sido o campo de atuação que 
mais absolve esses professores. 
 
Considerações finais 

 
Após todo esse registro de lutas e vitórias da ACREPA, o que 

se pode concluir em relação à empregabilidade da CR é o fato de 
termos nos unido e mobilizado politicamente através de uma 
associação, a ACREPA, fazendo da CR de Belém do Pará se tornar 
uma referência municipal, estadual, regional e até nacional, dado a 

jurisprudência aberta no MPF, o que possibilitou a abertura de 
processo seletivo por duas vezes para vagas na ETRB exigindo a 
formação em CR.  

Trata-se, também, de uma referência por ter conseguido 

efetivamente criar e garantir vagas de trabalho formal para a 
categoria profissional, e até mesmo teve sucesso em fiscalizar se 
tais vagas foram preenchidas realmente por colegas da nossa 
categoria profissional.  
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Isso mostra a importância de uma associação profissional 
para a empregabilidade de uma categoria integrante do magistério, 

como quaisquer outras, não cabendo a esta nenhuma exceção 
profissional e pedagógica por parte do Estado, das Instituições 
formadoras e das secretariais de educação. 

Dessa forma, para a ACREPA, o ER é um componente 

curricular integrante da educação básica, obrigatório no currículo 
do EF, dependente da base teórico-metodológica da sua ciência de 
referência, a Ciência da Religião. 
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Entrevista com Fábio L. Stern, cocriador 

do Seminário de Ciência da Religião Aplicada 
(SEMCREA) 

 
Suellen de Fátima Pereira Bahia 

 
 

Embora a Ciência da Religião exista no Brasil como curso 
superior desde a década de 1960, a aplicação profissional da 
Ciência da Religião para além da Academia é algo ainda recente. 
Um esforço pela ampliação desse campo de trabalho a cientistas da 
religião vem sendo pensado pelos discentes do Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, através do Seminário de 
Ciência da Religião Aplicada (SEMCREA), que neste ano chega a 
sua terceira edição. Nesta entrevista, Fábio L. Stern, um dos 
cocriadores do SEMCREA, comenta sobre a área no Brasil e suas 
perspectivas profissionais. 
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1) No Brasil usualmente a Ciência da Religião é entendida 
como um campo disciplinar formado por diversas áreas, como 

a antropologia da religião, a psicologia da religião e a filosofia 
da religião, por exemplo. Isso é, inclusive, reforçado pela 
nomenclatura “Ciências da Religião”, com a palavra “ciência” 
no plural, a mais adotada pelos cursos no país. Contudo, seus 

trabalhos tendem a tratar a Ciência da Religião como uma 
disciplina singular e autônoma. O senhor poderia comentar 
sobre isso? 

 
Eu estudo Ciência da Religião desde 2010 em um dos poucos 

programas brasileiros que utiliza a nomenclatura no singular: o 
PPG da PUC-SP. Essa concepção foi extensivamente defendida pelo 

professor Frank Usarski, nosso coordenador, quem possui o 
doutorado em Ciência da Religião na Alemanha, país onde a área é 
chamada de Religionswissenschaft, com o Wissenschaft (ciência) 
no singular. Pelo que leio dos pais fundadores da ciência da 
religião, fico convencido de que eles pensavam em uma disciplina 
autônoma. A meu ver – e digo isso baseado em autores como Tim 
Murphy, Donald Wiebe e Igor Marquez –, a escolha pelo plural é 
posterior ao surgimento da Ciência da Religião, numa tentativa de 
apaziguar disputas disciplinares com as outras ciências humanas já 
estabelecidas. Murphy narra que nos Estados Unidos propostas de 
abertura de novos departamentos em Ciência da Religião 
enfrentaram questionamentos das outras humanidades sobre a 

necessidade da Ciência da Religião, visto que a Antropologia, a 
Sociologia ou a História, por exemplo, já estudavam religião. Esses 
questionamentos foram a justificativa do fortalecimento da 
fenomenologia da religião, que passou a ser apresentada como a 

“metodologia diferencial” da Ciência da Religião, à custa de uma 
confusão entre Ciência da Religião e Teologia que vai contra, 
inclusive, ao que os próprios fundadores da Ciência da Religião 
queriam originalmente, que era se separarem dos estudos não 
empíricos de religiões. Também foram esses questionamentos que 
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fizeram diversos locais preferirem a nomenclatura no plural, em 
uma tentativa de conseguir que seus cursos fossem aprovados. É 

emblemático que onde a fenomenologia da religião é mais forte 
seja justamente aqueles países onde a nomenclatura no plural 
domina e, ao mesmo tempo, onde as outras ciências mais disputam 
espaço pela autoridade de produzir conhecimento empírico sobre 

religiões. Na América Latina isso não é diferente, já que a maioria 
dos cursos ainda é ostensivamente pautada em Mircea Eliade, 
mesmo as teorias centrais desse autor tendo sido superadas em 
âmbito internacional. Além disso, se a Ciência da Religião é 
compreendida como um campo disciplinar ao invés de uma 
disciplina autônoma, seus cursos permitem a atuação de 
historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos e psicólogos, o 

que parece diminuir as disputas por espaço. De modo amplo, isso 
acontece em outras áreas, e é claro que foi importante para que a 
Ciência da Religião se espalhasse. Porém na Ciência da Religião 
essa abertura parece ser maior do que nas outras ciências 
humanas, e acho que o custo é alto a seus formados. Muitas 
pessoas que possuem graduação em outras disciplinas e chegam 
aos cursos de pós-gradação em Ciência da Religião se formam sem 
nunca se reconhecerem como cientistas da religião. O resultado é 
que ao sair da universidade, embora utilizem os conhecimentos da 
Ciência da Religião, essas pessoas tendem a dizer que estão 
atuando como psicólogos, sociólogos, antropólogos ou 
historiadores, o que acaba agindo como uma forma de 

contrapropaganda. Todos somos prejudicados com isso. Hoje há 
mais de 450 doutores e 2.330 mestres em Ciência da Religião no 
Brasil. Infelizmente, sob a concepção de que a área é plural, eles 
não são priorizados nos editais de contratação para os cursos da 

própria área, porque há um entendimento de que quanto mais 
diversificados forem os currículos de seus professores, melhor 
seria para os programas. Já houve programas que sequer 
permitiram que seus próprios egressos participassem de seus 
processos seletivos. Exemplos disso foram citados na moção contra 
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a falta de empregabilidade de cientistas da religião que foi 
apresentada no II Simpósio Internacional da ABHR, em 2016, na 

Universidade Federal de Santa Catarina, publicada depois na 
íntegra no número 2 do volume de 2016 da revista Rever. 

 
2) Para o senhor, então, somente as pessoas formadas em 

Ciência da Religião deveriam trabalhar em cursos de Ciência 
da Religião? 

 
Acho interessante essa pergunta, pois é justamente essa linha 

argumentativa que encontro entre as pessoas contrárias a cientistas 
da religião de formação serem priorizados nos concursos da área. 
Ninguém defende exclusivismo da Ciência da Religião, tão pouco 

defende o absurdo de sair demitindo os que hoje estão dando aula 
nos cursos de Ciência da Religião pelo simples fato de não serem 
cientistas da religião de formação. Eu não saberia apontar um único 
cientista da religião que só lê autores da área, sem dialogar com 
conteúdos de outras ciências. As fronteiras disciplinares nas ciências 
humanas são bastante porosas, não apenas na Ciência da Religião. 
Então é óbvio que um sociólogo pode se beneficiar de autores da 
Antropologia, da História ou da Psicologia, e nem por isso deixará de 
ser reconhecido como sociólogo. O mesmo acontece na nossa área. O 
meu próprio orientador do doutorado, o professor Silas Guerriero, é 
antropólogo, e acredito que o trabalho dele é muito qualificado para a 
Ciência da Religião. Também tive professores ótimos formados em 

outras disciplinas, como a professora Maria José Rosado Nunes, que é 
socióloga, e o professor Ênio José da Costa Brito, teólogo. Eu aprendi 
muito com eles. A questão é que não é incomum a cientistas da 
religião brasileiros, quando questionados, não conseguirem 

responder com clareza porque suas pesquisas são da Ciência da 
Religião e não de outras áreas, como a História ou a Antropologia. E 
também não é incomum que passem pelos cursos sem nunca ler 
nada especificamente de Ciência da Religião, nem mesmo o que está 
publicado em português. Esse, aliás, é um grande problema que os 
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periódicos de nossa área enfrentam: produzimos textos que não são 
lidos nem citados por ninguém. E o que seria algo específico de 

Ciência da Religião? Algo escrito, por exemplo, por pessoas formadas 
em Ciência da Religião, pelos periódicos da área de avaliação 44 da 
CAPES, ou então pelos pais fundadores da disciplina, como Max 
Müller, Cornelis Tiele e Chantepie de La Saussaye. Imagina alguém 

passar por um curso de Sociologia sem ler Durkheim, Weber ou 
Marx? Bizarro, não é? Mas os textos dos pais fundadores da Ciência 
da Religião são desconhecidos por um número grande de formados 
em Ciência da Religião no Brasil. Isso acontece, acredito, porque além 
de uma parcela considerável dos alunos das pós-graduações advirem 
de outras graduações, os cursos também possuem mais professores 
formados em outras áreas do que em Ciência da Religião. Então eles 

acabam por priorizar autores e metodologias de suas disciplinas de 
origem, gerando uma lacuna nas discussões nativas da própria 
Ciência da Religião. Isso não é feito por mal, mas precisa ser olhado 
com atenção. Há no Brasil departamentos inteiros de Ciência da 
Religião que não possuem um único professor com formação 
específica em Ciência da Religião. Citando um levantamento que fiz 
para um artigo para a Revista Espaços do ITESP1, no Brasil apenas 
um terço dos professores dos PPG em Ciência da Religião são 
doutores em Ciência da Religião, e nenhum possui a graduação em 
Ciência da Religião. A justificativa utilizada por alguns departamentos 
é que a Ciência da Religião é uma área em formação, que é uma 
disciplina jovem. Isso é balela, porque mundialmente as primeiras 

cátedras de Ciência da Religião surgiram na mesma época que 
surgiram a Antropologia, a Sociologia e a Psicologia. Aliás, a Ciência 
da Religião foi institucionalizada em uma universidade na Europa 
antes da Sociologia e da Psicologia. Se a Antropologia, a Sociologia e a 

Psicologia também são tidas como áreas em formação, tudo bem. O 
problema é que ninguém diz isso dessas outras disciplinas querendo 

                                                
1 STERN, Fábio L. A criação da área de avaliação Ciências da Religião e Teologia na Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Espaços, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 73-91, 2018. 
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dizer o mesmo quando falam da Ciência da Religião, ou seja, que são 
áreas sem metodologias e teorias próprias, que precisam sempre 

recorrer a autores e conceitos externos, como se nada de autoral 
fosse produzido por elas. No Brasil, a primeira graduação em Ciência 
da Religião é da década de 1960, e a primeira pós-graduação é da 
década de 1970. Dizer que a área é nova pode ser sintoma de duas 

coisas. A primeira, o desconhecimento da própria história 
institucional da Ciência da Religião, tanto em âmbito mundial quanto 
nacional. A segunda, o desconhecimento do número de formados em 
Ciência da Religião que já existem no Brasil. Também há uma 
desvalorização brasileira pela história internacional da Ciência da 
Religião. Quando alguém fala em estudar a história da disciplina, não 
é incomum alguém bradar que isso geraria um apagamento da 

Ciência da Religião brasileira. Uma coisa não é excludente da outra. O 
que não dá é para apenas exaltar a história nacional da Ciência da 
Religião, eivada de Teologia da Libertação e limitações metodológicas, 
alienando-se do que acontece no resto do mundo. Isso não acontece 
em qualquer outra ciência minimamente séria. Já imaginou alguém 
formado em Psicologia no Brasil que ignora Freud, Wundt, William 
James, Skinner, Hegel e tantos outros sob a alegação de que estudá-
los desvalorizaria a Psicologia nacional? Mas na Ciência da Religião 
brasileira, já me deparei com esse tipo de discurso. Porém esse 
argumento existe apenas quando se trata de ler cientistas da religião 
de formação ou os autores que foram importantes para a construção 
de alguma linhagem intelectual nativa de nossa disciplina. Os 

programas do Brasil continuam utilizando, com muita tranquilidade, 
teólogos, filósofos, historiadores, antropólogos, sociólogos e 
psicólogos europeus e norte-americanos sem qualquer problema 
maior com a questão de estarem sendo “colonizados”. Parece que a 

lógica discursiva da “colonização” da Ciência da Religião brasileira só 
é aplicada quando o autor estrangeiro em questão é da própria área 
ou escreve sobre genealogias intelectuais específicas da ciência da 
religião. É quase como se ser da área fosse algo ruim para o cientista 
da religião brasileiro. A Ciência da Religião brasileira aponta a um 
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cenário em que estudar a história da disciplina é mal visto. O melhor 
deve ser essa coisa indefinida, essa colcha de retalhos onde cada um 

pode fazer o que quiser, sem muitos critérios definidos. Eu fico 
pasmo. Mas veja bem, ao fazer essa crítica, reitero que ninguém 
defende que os cursos de Ciência da Religião sejam ilhas 
disciplinares, formados exclusivamente por professores cientistas da 

religião. O que propomos é que para as futuras vagas, que os 
cientistas da religião de formação sejam priorizados, para que esse 
percentual de professores formados em Ciência da Religião aumente 
paulatinamente e discussões nativas à própria disciplina possam 
florescer. E veja bem, estou utilizando a palavra “priorizado”, e não 
“reservado”. Se existe algum tipo de reserva de mercado hoje, ela se 
dá contra os cientistas da religião de formação, visto que em alguns 

editais sequer é permitido que os formados em Ciência da Religião 
concorram às vagas de professores em seus próprios cursos de 
formação, como citei anteriormente. Não é possível que não seja 
considerado problemático que apenas uma minoria dos professores 
dos cursos de Ciência da Religião sejam cientistas da religião. 

 
3) O senhor considera que os formados em Ciência da Religião 
no Brasil conseguem atender a essa demanda? 

 
E por que não conseguiriam? Essa pergunta não faz sentido, 

porque o que está por trás disso é se somos aptos a dar aula em 
nossos próprios cursos. Se os próprios formados em Ciência da 

Religião não são considerados qualificados para dar aula em cursos de 
Ciência da Religião, então que profissional seria? Veja que se 
aplicarmos a pergunta para outras ciências humanas, chega a soar 
ofensivo: Historiadores são aptos a dar aula em cursos de História? 

Antropólogos são aptos a dar aula em cursos de Antropologia? Se a 
resposta é “sim” para as outras ciências humanas, porque seria “não” 
apenas para a Ciência da Religião? Enquanto os programas de Ciência 
da Religião no Brasil pensarem que precisam de um “teólogo” ao 
invés de um “especialista em cristianismo”, ou devem contratar um 
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“historiador” ou “antropólogo” ao invés de um especialista em 
“história religiosa” ou “mitologia”, isso dificilmente mudará. O 

“especialista em cristianismo” pode ser o teólogo, mas também pode 
ser outro profissional com formação distinta. Vale lembrar que uma 
das professoras especialista em catolicismo no PPG em Ciência da 
Religião da PUC-SP é socióloga de formação, e não teóloga. Mas se os 

programas se focarem apenas na formação do professor, ao invés do 
tema com o qual ele trabalhará, talvez essa professora fosse excluída 
de um possível edital de contratação. Quando se fala de “especialista 
em catolicismo”, quem vem primeiro a mente é o teólogo, e não o 
sociólogo da religião. E nisso, sendo a Ciência da Religião um campo 
relativamente desconhecido no Brasil, quase nunca o cientista da 
religião é quem vem à mente em quaisquer cenários que sejam. 

 
4) De fato, a empregabilidade de cientistas da religião sempre foi 
um desafio para a área. Do ponto de vista das pós-graduações, 
para a CAPES a Ciência da Religião e a Teologia constituem 
uma mesma área de avaliação. Além disso, a preferência pelo 
nome no plural, “Ciências da Religião”, é amplamente 
defendida pela maioria dos programas e associações 
brasileiras. O senhor considera que isso gera reflexos na 
profissionalização de cientistas da religião? 

 
Em teoria, essa equiparação poderia significar maior 

empregabilidade de cientistas da religião em cursos não só de Ciência 

da Religião, mas também de Teologia. Na prática, não é o que ocorre. 
A formação teológica é priorizada em ambos os cursos, até porque 
muitos cursos de Ciência da Religião no Brasil foram fundados por 
teólogos. No geral, qualquer um que aborda religião no Brasil, seja de 

que área for, é tido como qualificado para falar pela Ciência da 
Religião. Mas a Teologia não considera alguém não formado em 
Teologia como apto a fazer Teologia. Isso é complicado, porque gera 
uma situação discrepante. Quando convém, Teologia e Ciência da 
Religião são tidas como sinônimo. Quando não convém, elas são tidas 
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como diferentes. Mas quando convém a quem? Já houve instituições 
que receberam exigências dos representantes do MEC, durante as 

visitas para a avaliação de seus cursos de Ciência da Religião, para que 
contratassem mais teólogos como professores de Ciência da Religião 
(vide o artigo de Péricles Andrade no livro Religião, direitos humanos 
e laicidade), mas a cobrança inversa não acontece aos cursos de 

Teologia. Sobre a CAPES, de fato teólogos e cientistas da religião 
pertencem à mesma área de avaliação. Na prática, porém, não 
acontece uma isonomia desses dois profissionais. A Teologia não abre 
as suas portas para cientistas da religião do mesmo modo que a 
Ciência da Religião abre para os teólogos. Você sabia que apenas 6% 
dos professores permanentes dos departamentos de Teologia são 
doutores em Ciência da Religião, sendo que desses quase todos são 

graduados em Teologia? Nos departamentos de Ciência da Religião há 
quatro vezes mais doutores em Teologia. Se formos considerar 
também outros níveis de formação teológica, como mestrado e 
graduação, o número de professores teólogos em programas de 
Ciência da Religião fica ainda maior. Alguns justificam esse cenário 
dizendo que o doutorado em Ciência da Religião é recente no Brasil, 
que não há doutores suficientes para assumir essas vagas. Como eu 
disse, temos mais de 450 doutores em Ciência da Religião já 
formados. Isso é duas vezes o numero de professores permanentes de 
toda a área de avaliação 44. Será que destes, tão poucos são 
qualificados para preencher as vagas nos cursos de Teologia? Ou será 
que os editais desses cursos não estão dando a possibilidade de 

concorrer a alguém que tenha a formação em Ciência da Religião? Eu 
não tenho a resposta para essa questão. 

 
5) Existe alguma entidade que lute pela Ciência da Religião em 

âmbito nacional? 
 
Sim, mas nenhuma que lute exclusivamente pela Ciência da 

Religião. A ABHR e a SOTER, por exemplo, são associações mistas. A 
SOTER representa tanto a Teologia quanto a Ciência da Religião, 



206 | Ciência da Religião Aplicada 
 

portanto não entra em conflito com os teólogos para defender os 
cientistas da religião. Sobre a ABHR, um cientista da religião 

estrangeiro poderia pensar que se trata de uma associação de Ciência 
da Religião, já que ela é afiliada à IAHR, a principal associação 
internacional de Ciência da Religião no mundo. Porém os criadores 
da ABHR eram historiadores que pensaram originalmente a ABHR 

como um grupo para historiadores. Isso foi mudando com o passar 
dos anos, e a ABHR se tornou uma associação transdisciplinar. 
Atualmente a ABHR tem aberto maior diálogo com os cientistas da 
religião. Porém não há qualquer projeto da ABHR vir a ser 
identificada como uma associação especificamente de Ciência da 
Religião. Existe também a ANPTECRE, que conseguiu avanços 
importantes para as pós-graduações em Ciência da Religião no Brasil. 

Mas assim como a SOTER, a ANPTECRE também é um misto de 
Teologia e Ciência da Religião, e não há qualquer intenção em mudar 
isso. Ao contrário, a ANPTECRE é a principal articuladora pela 
manutenção da união de Ciência da Religião e Teologia como uma 
mesma área na CAPES, visando uma maior representatividade de 
seus programas. Por fim, é importante ressaltar que a SOTER, a 
ABHR e a ANPTECRE têm como foco a Academia, e não as questões 
profissionais. No momento não existe uma associação nacional que 
represente profissionalmente os cientistas da religião no Brasil. Em 
caso de demandas profissionais específicas, não temos a quem 
recorrer. 

 

6) Desde 2017 o senhor faz parte de um grupo de Facebook 
chamado ANACIR – Associação Nacional de Cientistas das 
Religiões. Foi por isso que esse grupo foi criado? O senhor 
poderia comentar sobre a finalidade desse grupo hoje? 

 
Devo citar que frente ao cenário político atual, eu exclui minha 

conta de Facebook. Portanto, não faço mais parte de nada. Mas sobre 
o tema específico da sua pergunta, é importante ressaltar que a 
ANACIR nunca foi efetivamente fundada enquanto associação, corpo 
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jurídico. Discussões sobre a necessidade de uma associação 
profissional que represente especificamente os cientistas da religião 

ocorriam desde 2016 entre graduados e graduandos em Ciência da 
Religião do Brasil. Existem outras associações regionais, como a 
ACREPA e a ALICRE, mas nenhuma associação nacional. Eu não vou 
saber informar o nome de todos os que participaram desse projeto, 

porque além de pessoas da própria ACREPA e ALICRE, há também 
profissionais de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pará, 
Sergipe, Paraíba, Amazonas, Pernambuco e Acre pelo menos. Mas 
confesso que fiquei bastante desanimado ao longo de 2017 sobre a 
viabilidade da associação nacional ser fundada, pelo menos em curto 
prazo. Para além do financeiro, não há consciência de classe entre os 
cientistas da religião brasileiros, e muitas vezes tivemos que ficar 

retomando coisas que em reuniões anteriores foram tidas como 
resolvidas. Questões muito basilares, como a adoção ou não do nome 
no singular, fecharmos ou não que o Ensino Religioso escolar deve ser 
uma exclusividade de cientistas da religião de formação, ou que a área 
deve ou não evitar referencias à Teologia ou Filosofia são temas tabu. 
Houve, por exemplo, pessoas que queriam justificar determinadas 
ações profissionais por alguma escola filosófica ou por alguma 
passagem bíblica. A meu ver, não é uma postura adequada a quem 
busca a autonomia da Ciência da Religião. Alguns participantes 
neopentecostais também demonstraram resistências quando o 
deputado Jean Wyllys apresentou no ano passado um Projeto de Lei 
que visa tornar o Ensino Religioso escolar não confessional em todo o 

país. Mesmo após intervirmos e termos conseguido convencer a 
equipe do deputado a colocar a Ciência da Religião especificamente 
como uma das formações para ministrar esse conteúdo nas escolas de 
todo o Brasil, ainda assim essas pessoas não conseguiram separar a 

profissão de questões pessoais. Ou seja, ainda que o PL do Jean 
defenda um interesse profissional maior aos cientistas da religião, 
mesmo assim essas pessoas acabaram por se opor porque consideram 
esse deputado e o partido dele inimigos de sua visão política pessoal, 
que passa por uma condenação à pessoa do Jean e à esquerda em 
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geral pelos pastores de suas igrejas. Também existia uma grande 
dificuldade de se pensar na Ciência da Religião para além dos muros 

da sala de aula. Repetidamente os licenciados ignoravam as demandas 
dos bacharéis em Ciência da Religião, que não podem dar aula e, 
portanto, precisam de outras aplicações profissionais para além do 
Ensino Religioso. Isso também gerou cismas. Então é óbvio que houve 

questionamentos. Existe também a grande desconexão entre a 
graduação e a pós-graduação em Ciência da Religião no Brasil, algo 
que foi mencionado por Waldney de Souza Rodrigues Costa em seu 
artigo do número 2 do volume de 2017 da revista Correlatio. Essa 
desconexão levava as pessoas do grupo a desenvolverem 
entendimentos distintos sobre a profissão. Por exemplo, a maioria dos 
pós-graduados em Ciência da Religião possui graduação em outra 

área, e por isso vive a Ciência da Religião de outro lugar de pertença. 
Muitos desses sequer se apresentam socialmente como cientistas da 
religião, mas como profissionais de suas graduações de origem. Além 
disso, havia uma dificuldade dos pós-graduados em pensar a Ciência 
da Religião de forma aplicada, para além da pesquisa, o que 
atravancava as discussões. Enquanto os graduados já estavam lá na 
frente, pensando em coisas que teriam um impacto mais concreto no 
dia-a-dia profissional, os pós-graduados queriam ficar conjecturando 
epistemologias. Essas discussões sem fim, embora interessantes do 
ponto de vista acadêmico, não apontavam a algo mais concreto para a 
aplicação da Ciência da Religião. Isso acabava meio que por obstruir a 
continuidade dos trabalhos. Em suma, estávamos diante de um grupo 

muito empolgado, formado por pessoas engajadas que, de fato, 
estavam dispostas a arregaçar as mangas e lutar pela profissão no 
Brasil, mas que tinham concepções e projetos muito distintos sobre 
quais seriam as possíveis ocupações dos profissionais de Ciência da 

Religião. No final de 2017, em conversa com o Matheus Oliva da 
Costa, o outro cocriador do SEMCREA, percebi que somos uma 
categoria fragmentada, o que acaba nos fragilizando demais frente às 
disputas por espaço profissional. Às vezes os próprios cientistas da 
religião atrapalham uns aos outros. Por vezes até as associações se 
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atropelam. Além disso, muitos cursos com pegadas mais confessionais 
preferem fechar as portas a atualizarem-se em direção a um projeto 

menos criptoteológico de Ciência da Religião. Assim, eu desacelerei o 
projeto de uma associação nacional e me foquei em construir uma 
consciência da classe, opinião que talvez muitos dos que estavam 
nessa comunidade da ANACIR no Facebook discordariam de mim. Eu 

não posso responder por todos os que estavam nesse grupo, mas da 
minha parte é o que tenho priorizado. Sei que em outubro de 2018, o 
grupo do Facebook foi fechado, mas grupos de What’sApp foram 
fundados e as pessoas estão participando deles. Ouvi dizer que nesses 
grupos as discussões políticas estão avançando, e que há frutos 
evidentes em alguns estados. Porém acabei me distanciando disso e 
não tenho acompanhado. No momento, estou focando em escrever 

sobre a disciplina enquanto ciência autônoma e tentar difundir 
autores e metodologias próprias que caracterizam a Ciência da 
Religião enquanto Ciência da Religião. Isso envolve a produção de 
artigos, traduções de textos importantes, a difusão de palestras, 
minicursos, e assumir maior protagonismo em eventos. Então 
respondendo a sua pergunta, o grupo do ANACIR no Facebook foi 
criado para agregar pessoas interessadas em lutar pela Ciência da 
Religião, que mesmo após o fechamento da página no Facebook estão 
fazendo sua luta política pelas vias que lhes são possíveis. A minha via 
tem sido essa, porque acredito que é prioritário que haja uma maior 
consciência de classe e um pensamento mais unificado sobre pelo quê 
se deseja lutar. Apesar de tudo isso, acrescento que o grupo foi muito 

útil em conseguir unir cientistas da religião de todo o país. Eram 
pessoas que dificilmente se encontrariam se não fosse pela ANACIR, e 
esses contatos virtuais motivaram pessoas no Sergipe, na Paraíba e 
em Minas Gerais a criar suas próprias associações profissionais 

regionais, que até onde eu soube, estão se encaminhando. 
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7) O senhor citou assumir maior protagonismo em eventos. 
Poderia comentar sobre o SEMCREA? Qual a contribuição desse 

seminário para a profissionalização de cientistas da religião? 
 
A contribuição dependerá de que as ideias ali semeadas sejam 

cultivadas continuamente pelos cientistas da religião e pelos cursos 

de Ciência da Religião no país. O evento ainda é jovem e possui pouca 
visibilidade, mas vimos que de 2017 para 2018 o percentual de 
participantes de outras regiões aumentou. Tentando ampliar nosso 
alcance, sempre solicitamos à TV-PUC que disponibilize o evento na 
íntegra via Internet, numa tentativa de atingir um público maior. O 
SEMCREA é um espaço de debates específicos pela nossa 
profissionalização, mas vejo que isso não depende apenas desse 

momento. Essa deve ser uma busca contínua de todos nós, cientistas 
da religião e professores dos cursos de Ciência da Religião, até porque 
egressos desempregados se transformam em agentes de propaganda 
negativa. Os cursos também precisam se preocupar com essa 
questão. Se pudermos inspirar mais pessoas a vestir a camisa da 
profissão, acredito que cumprimos nosso objetivo principal. A ideia 
do SEMCREA surgiu inspirada nos Fóruns Conceituais de 
Naturologia. Nesses fóruns – pelo menos quando eu participava –, 
uma comissão recebia manuscritos com discussões epistemológicas 
visando aprofundar o conhecimento do que é Naturologia. A 
necessidade desse fórum se dava na Naturologia porque o curso de 
Naturologia é muito prático, sobrando pouco espaço para seus 

acadêmicos aprofundarem estudos epistemológicos sobre o que é ser 
naturólogo e sobre o que é a própria Naturologia ao longo da 
formação. Na minha época, muitos alunos terminavam a graduação 
em Naturologia sem sequer saber como descrever o que faziam ao 

grande público. Na Ciência da Religião, vejo que o caminho é 
contrário: somos uma área mundialmente academista. A Ciência da 
Religião usualmente é pensada pela via da pesquisa, e isso é refletido 
inclusive nos manuscritos que recebemos no SEMCREA. Sempre 
alguns textos são negados por dificuldades que os preponentes têm 
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em distinguir uma discussão teórica de uma aplicação prática para a 
Ciência da Religião. Outra questão que enfrentamos é a concepção de 

que Ciência da Religião é sinônimo de Ensino Religioso. É fato que o 
Ensino Religioso escolar é hoje o carro-chefe profissional de cientistas 
da religião, mas nossa área tem potenciais mais amplos. Não há 
mercado de trabalho apenas na educação para absorver todos os 

cientistas da religião formados. São apenas 11 PPGs e 12 cursos de 
graduação, e na maioria das Unidades Federativas o licenciado em 
Ciência da Religião não é autorizado a dar aula na educação básica. 
Então se quisermos pagar nossas contas como cientistas da religião, 
precisamos começar a desbravar novas veredas. É por isso que o 
SEMCREA foi pensado como um seminário, e não como um 
simpósio. Nosso objetivo é semear novas ideias. A primeira edição, de 

2017, foi um sucesso. Recebemos propostas sobre a inserção de 
cientistas da religião no SUS, na Psicologia, na Tanatologia, em 
outros cursos superiores que não a Ciência da Religião, e também 
como consultoria e palestras nas áreas de Direito e Medicina. Em 
2018 recebemos propostas sobre Ensino Religioso, formação de 
associações, sobre a aplicação da Ciência da Religião ao jornalismo, às 
políticas públicas e também a necessidade de uma reformulação das 
matrizes curriculares das graduações de Ciência da Religião tendo 
um foco maior na ciência aplicada. Eu também considero um sinal de 
sucesso que tanto no ano passado quanto nesse ano recebemos um 
número de propostas maior do que seria possível de serem 
apresentadas no dia do evento, e que conseguimos montar uma 

comissão científica com doutores em Ciência da Religião de todas as 
regiões do Brasil. 
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8) Em seu artigo “Metodologias desenvolvidas pela genealogia 
intelectual da Ciência da Religião”, publicado pela revista 

Sacrilegens em 2017, o senhor defende que o agnosticismo 
metodológico e a distinção entre êmico e ético são conditio 
sine qua non o cientista da religião não faz Ciência da Religião. 
No entanto, o senhor é graduado em Naturologia e adotou a 

Naturologia como objeto de estudo tanto em seu mestrado 
quanto em seu doutorado em Ciência da Religião. Não existe 
aqui uma incoerência de sua parte? 

 
Não há qualquer incoerência. O agnosticismo metodológico não 

é sinônimo de ser agnóstico, como muita gente confunde. É apenas 
uma metodologia que ignora as alegações de verdade última feitas 

pelas religiões. Nesse sentido, nem se confirma nem se refuta tais 
alegações. É possível a um cientista da religião ser cristão e estudar o 
cristianismo. O que não é possível é um cientista da religião querer 
estudar o cristianismo e declarar, por exemplo, que a doutrina cristã é 
mais verdadeira, mais correta ou mais sagrada que outras religiões, 
ou que o Juízo Final acontecerá um dia porque assim foi revelado na 
Bíblia. Outras disciplinas podem fazer isso, mas uma pesquisa em 
Ciência da Religião não pode. Podemos dizer que os cristãos 
acreditam na ressurreição de Cristo, porque isso é algo passível de 
verificação, mas não podemos falar que um ser humano de fato 
levantou dos mortos porque isso está para além do que é 
cientificamente verificável. Do mesmo modo, também não é possível a 

um cientista da religião dizer que Jesus nunca existiu, que a Bíblia ou a 
doutrina cristã são falsas, ou que Deus não é real. Agnosticismo 
metodológico significa não fazer alegações que recorram à 
metaempiria. Mas ao dizer que jamais afirmamos que Deus existe ou 

não existe, não quer dizer que abrimos margens a concepções de que 
talvez ele possa existir. Esse tipo de lógica discursiva já estaria nas 
fronteiras de outras áreas, como a Teologia ou a Filosofia. Ao entender 
o agnosticismo metodológico como o que ele realmente é – ou seja, 
uma fronteira disciplinar –, fica mais fácil de compreender sua 
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importância para a Ciência da Religião. Se algum discurso ou teoria 
precisa recorrer ao metaempírico, então é hora de chamar 

pesquisadores de outras áreas, porque a Ciência da Religião não dará 
mais conta desse objeto. Quem faz essas misturas pode até dizer que 
está fazendo Ciência da Religião aqui no Brasil, onde a área é pouco 
organizada e isso passa, mas esses estudos não seriam reconhecidos 

como pesquisas de Religionswissenschaft internacionalmente. Sobre a 
Naturologia em si, é fato que sou graduado em Naturologia, embora 
eu não trabalhe mais como naturólogo e nem tenha mais relação com 
a Naturologia. Mas se um pesquisador é naturólogo e faz mestrado ou 
doutorado em Ciência da Religião adotando a Naturologia como 
objeto, isso por si não configura agravo ao agnosticismo 
metodológico, assim como o exemplo que eu dei anteriormente, do 

cristão que estuda o cristianismo na Ciência da Religião. De qualquer 
forma, a Naturologia não é uma religião, mas uma profissão da área 
da saúde. Porém existe uma confluência muito forte entre religião e a 
forma como os naturólogos buscam fazer ciência, como ocorre no 
movimento da Nova Era. Como cientista da religião, não devo 
considerar nem como verdadeiras nem como falsas as alegações dos 
próprios naturólogos de que as suas práticas terapêuticas são 
científicas. Eu simplesmente ignoro esse discurso, focando-me nas 
questões materiais do objeto. Os naturólogos recorrem a práticas 
como reiki, cakrás, radiestesia, fotografia Kirlian, cura quântica, 
prāṇa, medicina vibracional e imposição de mãos. Isso é observável 
empiricamente, é algo de que posso falar. Mas só. O problema seria 

se eu entrasse na Ciência da Religião querendo provar que essas 
terapias funcionam. Se eu acredito que elas funcionam ou não, é 
irrelevante e deve ser desconsiderado pelo agnosticismo 
metodológico. Pronunciar-me enquanto cientista da religião sobre 

isso faria meu trabalho cruzar a fronteira disciplinar da Ciência da 
Religião, e ele deixaria de ser um trabalho de Ciência da Religião. 
Porém, isso não significa que os naturólogos não possam recorrer a 
outras disciplinas para tentar validar a eficácia de suas práticas 
energéticas. Eles têm feito isso pela Saúde Coletiva, principalmente 
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depois da criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS. Mas pela Ciência da Religião, essa 

comprovação de eficácia não entra em discussão. 
 

10) Existe alguma correlação entre o curso de Naturologia e a 
Ciência da Religião? 

 
Não, a começar que um curso é da saúde e o outro é das 

humanidades. Naturólogos não são treinados para trabalhar com 
religião e espiritualidade, assim como cientistas da religião são 
inaptos a serem terapeutas depois de formados. Todavia, acredito 
que a Naturologia poderia se beneficiar muito dos saberes da Ciência 
da Religião, principalmente porque os naturólogos utilizam práticas 

oriundas das religiões, como a medicina antroposófica, que vem do 
esoterismo europeu, a medicina chinesa, que é pautada na alquimia 
daoista, āyurvéda e ioga, cuja visão de mundo é eivada das religiões 
indianas, e outras terapias novaeristas, como neoxamanismo, 
renascimento, danças circulares, cromoterapia e remédios florais. 
Aos naturólogos, muitas vezes essas práticas são tidas como 
científicas, sem maior questionamento. Isso, evidentemente, faz com 
que algumas pessoas de outras profissões da saúde classifiquem a 
Naturologia como uma pseudociência, um rótulo que os naturólogos 
definitivamente não querem associado a eles. A Ciência da Religião 
poderia auxiliá-los a assumir tais práticas, construindo uma linha 
explicativa que justificaria sua utilização apesar do modelo 

biomédico. No caso inverso, acredito que os cientistas da religião têm 
muito a aprender com os naturólogos no que diz respeito à luta pela 
profissionalização. A Naturologia existe há somente duas décadas 
como curso superior no Brasil, e existe apenas em nível de graduação 

e especialização. Porém ela já possui datas comemorativas 
municipais, CBO no Ministério do Trabalho e Emprego, um Projeto 
de Lei federal que visa à regulamentação da profissão no Congresso 
Nacional e participa de eventos a convite do próprio Ministério da 
Saúde. Os cientistas da religião estão há anos-luz disso. 



 
 
 

Autores 
 
 

Alex Mendes 
Analista de discurso, baseia-se na escola arquegenealógica de Foucault. É mestre 

em Letras pela Universidade Federal de Goiás e professor da rede pública de 
ensino do estado de Goiás. 
 

Udo Tworuschka 
Cientista da religião alemão. Seu trabalho acadêmico é marcado por pesquisas 
multidisciplinares contra a intolerância religiosa, e foi visando esse objetivo que 

ele desenvolveu sua teoria sobre a ciência prática da religião. 
 

Frank Usarski 
Cientista da religião alemão radicado no Brasil, possui doutorado em 
Religionswissenschaft pela Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. É o 

atual coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da 
Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 

Omar Lucas Perrout Fortes de Sales 
Doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e em teologia pela 

Faculdade Jesuíta de Teologia e Filosofia, atualmente é bolsista PNPD-CAPES, 
desenvolvendo sua pesquisa em ciência da religião pela Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás. 

 

Clóvis Ecco 
Mestre e doutor em ciências da religião pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás, é o atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
 

Ricardo Assarice dos Santos 
Mestre em ciência da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 

  



216 | Ciência da Religião Aplicada 
 
Ana C. Mariani 

Médica dermatologista do SUS em São Paulo, possui especialização em 
dermatologia pela Centro de Medicina Especializada Pesquisa e Ensino e em 
saúde da família pela Universidade Federal de São Paulo. É professora da 

graduação em medicina e de estética e cosmética da Universidade Santo Amaro. 
Mestranda em ciências da saúde pela Universidade de Santo Amaro 
 

Matheus Oliva da Costa 
Licenciado em ciências da religião pela Universidade Estadual de Montes Claros, 

mestre em ciência da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
É doutorando em ciência da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, cuja tese adota a ciência da religião aplicada como objeto. 

 
Clarissa de Franco 
Possui formação mista de cientista da religião e psicóloga. Mestra e doutora em 

ciência da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atualmente 
está cursando o doutorado em psicologia pela Universidade Federal do ABC. 

 
Valéria Rocha Torres 
Doutora em ciência da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 
 
Fábio L. Stern 

Especialista e mestre em ciência da religião pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Atualmente está cursando a graduação em ciências da religião pela 
Universidade Federal de Santa Maria e o doutorado em ciência da religião pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 

Rodrigo Oliveira dos Santos 
Membro fundador da ACREPA, trabalhou na diretoria dessa mesma associação. 
Possui licenciatura plena em ciências da religião pela Universidade Estadual do 

Pará e está cursando o doutorado em ciência da religião pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
 

Suellen de Fátima Pereira Bahia 
Secretária executiva da ACREPA, possui licenciatura plena em ciências da 

religião pela Universidade Estadual do Pará. 
 
 


