
   

Interações: Cultura e Comunidade

ISSN: 1809-8479

interacoes.pucminas@gmail.com

Pontifícia Universidade Católica de Minas

Gerais

Brasil

Cavaleiro de Macedo, Cecilia Cintra

TEOLOGIA E CIÊNCIA: DIÁLOGOS ACADÊMICOS EM BUSCA DO SABER

Interações: Cultura e Comunidade, vol. 4, núm. 5, 2009, pp. 259-264

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Uberlândia Minas Gerais, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313027312017

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3130
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313027312017
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=313027312017
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3130&numero=27312
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313027312017
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3130
http://www.redalyc.org


INTERAÇÕES - Cultura e Comunidade / v. 4 n.5 / p. 259-264 / 2009 259

TEOLOGIA E CIÊNCIA:  DIÁLOGOS ACADÊMICOS EM BUSCA DO SABER

TEOLOGIA E CIÊNCIA: 

DIÁLOGOS ACADÊMICOS EM BUSCA DO SABER

Afonso Maria Ligorio Soares; João Décio Passos (Orgs.)

São Paulo: Educ/Paulinas, 2008, 338 p. – ISBN 978853562287

As relações entre ciência e 
teologia sempre foram 

muito complicadas. Com o advento 
da modernidade, esses dois pólos do 
saber e fazer humanos passaram a 
ser entendidos como opostos e qua-
se sempre inconciliáveis. A proposta 
desse volume dedicado ao tema das 
relações possíveis entre teologia e ci-
ência não é a de defender a possibi-
lidade de se estabelecer uma relação 
tranqüila e pacífica entre estas, mas a 
de apontar a propriedade e necessida-
de de diálogo e contribuição mútua. 
A perspectiva apresentada no livro 
talvez possa ser resumida pela seguin-
te passagem da Introdução, redigida 
pelos organizadores, Afonso Maria 
Ligório Soares e João Décio Passos: 

Não se postula, evidentemente, uma 
relação harmônica entre teologia e 
ciência; ao contrário, trata-se de um 
diálogo crítico entre as áreas. Se a ci-
ência pode oferecer à teologia elemen-
tos sobre a lógica interna de seus obje-
tos, a teologia está apta a contribuir 
com a reflexão sobre os pressupostos 
e finalidades inerentes, explícitos ou 
não, do fazer científico (p. 10). 

A seguir, advertem: “para que 
se possa concretizar qualquer diálogo 
entre as áreas de conhecimento, a ver-
dade deverá ser encarada como ponto 
de chegada, e não como ponto de par-
tida”. A verdade, como busca inces-
sante e objetivo final a ser atingido por 
ambas as áreas, aproxima-as a partir do 
momento em que estas se distanciam 
do dogmatismo epistemológico e da 
pretensão de já tê-la atingido.

Este volume segue o ciclo de 
debates ocorrido ao longo do segun-
do semestre de 2007 na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 
e foi organizado em cinco partes ou 
seções. A primeira seção dedica-se à 
dialética histórica entre ciência e tec-
nologia. Abre essa seção um texto 
de Carlos Arthur Ribeiro do Nasci-
mento sobre “O entendimento da fé 
segundo santo Agostinho e o caráter 
científico da Sagrada Doutrina segun-
do Santo Tomás de Aquino”. Nesse 
texto é abordada a célebre questão 
agostiniana sobre crer e compreender, 
exposta da seguinte maneira:
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A fé não elimina a inteligência, não 
despreza a razão, não arruína o pen-
samento. De um lado, a aquisição da 
fé supõe um exercício da razão, nem 
que seja somente para mostrar que 
se deve crer e que aquilo em que se 
crê não é absurdo. Para crer, é preciso 
de algum modo, entender. De outro 
lado, o que é crido, não é de modo ne-
nhum para Agostinho o impenetrá-
vel, o ininteligível, o inassimilável. É 
preciso crer para entender (p.28-9). 

O estudo passa pela elaboração 
medieval acerca do tema e chega ao 
pensamento de São Tomás de Aqui-
no. Este, “atribui à doutrina cristã, a 
sagrada doutrina, o caráter de ciência” 
(p.31). Para tanto, Carlos Arthur R. 
Nascimento analisa os argumentos de 
S. Tomás, especialmente os apresenta-
dos no artigo 2 da primeira questão 
da primeira parte da Suma de Teologia, 
no qual indaga se a doutrina sagrada é 
uma ciência. Distinguindo dois tipos 
de ciência, conclui que, no sentido das 
ciências que procedem de princípios 
conhecidos pela luz de uma ciência su-
perior, o conhecimento das coisas di-
vinas é ciência. Tomás transfere assim 
para a sagrada doutrina o elemento 
presente nas ciências intermediárias, 
que “é a recepção dos princípios de 
uma ciência superior” (p. 41). 

O segundo capítulo, de autoria 
de José Luiz Goldfarb e Anna Maria 
Alfonso Goldfarb, trata dos conflitos 
e harmonia entre ciência e religião, 
a partir dos casos de Galileu e Isaac 

Newton. No caso de Galileu, os auto-
res expõem a raiz de seu conflito com 
a Igreja da seguinte maneira: 

De um lado, os interlocutores da 
Igreja perceberiam a ciência como 
instrumento de utilidade prática, 
mas sem valor essencial em termos de 
conhecimento verdadeiro, e a teologia 
como o caminho efetivo para conhecer 
verdadeiramente a natureza a par-
tir da revelação divina das escritu-
ras. Do outro lado, encontraríamos 
em Galileu, uma inversão destes ar-
gumentos (p. 47). 

Em relação a Newton, o texto 
aborda a utilização do termo hebraico 
Makom em seus estudos sobre o es-
paço. Esse termo seria fundamental 
no desenvolvimento por Newton de 
um conceito de espaço “muito distin-
to e até oposto àquele que está sendo 
forjado por Descartes com sua Res 
Extensa”. Os autores concluem que 
“para além da mera harmonização 
entre ciência e religião feita na Ingla-
terra de sua época, Newton procurou 
em profundidade, através de estudos 
cabalísticos, herméticos e teológicos, 
uma base mais firme e antiga para 
conceber os caminhos de Deus na na-
tureza” (p. 59).

O último texto dessa seção, 
escrito por Eduardo Rodrigues da 
Cruz, é intitulado “Diálogos e cons-
truções mútuas: Igreja Católica e Te-
oria da Evolução”. Nesse capítulo, o 
autor apresenta a situação prévia de 
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aceitação, por parte da Igreja Cató-
lica, das teorias científicas no século 
XIX, a partir dos “dados da física, da 
astronomia, da química, da zoologia 
e da botânica”, e a reação ao advento 
da teoria darwinista. Frisa a questão 
de como a teoria da evolução foi tra-
tada quase como um capítulo à parte, 
uma vez que, durante o papado de 
Pio XI, a Igreja passa a imagem de 
“amiga das ciências”, “mas o conser-
vadorismo da maioria das posturas 
em relação à teoria da evolução ain-
da permanece” (p. 75). Nesse texto, 
refere-se também ao pensamento de 
Teilhard de Chardin, ressaltando o 
tratamento conferido pela Igreja às 
suas idéias vitalistas. O autor conclui 
apontando que:

De qualquer forma, há uma mu-
dança mais sutil em décadas recen-
tes: a que sai de uma apologética, na 
qual se procura harmonizar os dados 
da ciência com aqueles das escritu-
ras, dos padres e do magistério, para 
uma teologia natural renovada e 
uma teologia da natureza, inclusive 
com preocupações ecológicas (p. 80).

A segunda seção do livro 
dedica-se à questão interdiscipli-
nar. O primeiro artigo, de Ubiratan 
D’Ambrosio, intitulado “Teologia e 
interdisciplinaridade”, apresenta os 
primeiros passos em direção à cola-
boração entre disciplinas estanques 
e à superação de sua divisão, pas-
sando pelas propostas da multidisci-

plinaridade, da interdisciplinaridade 
em direção à transdisciplinaridade. 
Esta, a seu ver, “é um programa de 
pesquisa que focaliza, de forma dinâ-
mica e integrada, sistemas variados 
de conhecimento [...] e visa à supe-
ração de qualquer fundamentalismo 
e pretensão de certeza” (p. 93). Para 
D’Ambrosio, ciência e teologia com-
partilham a questão maior com a qual 
se defrontam, que é a origem primei-
ra (p. 95); o problema é que ambas 
são arrogantes nas suas posturas dis-
ciplinares e facilmente deslizam para 
o fundamentalismo (p.98).

No segundo texto, “Interdis-
ciplinaridade na Teologia”, Afonso 
Maria Ligorio Soares afirma que “se 
ninguém mais se colocasse o proble-
ma da interdisciplinaridade e da de-
sejável interdisciplinaridade do saber, 
a teologia o faria” (p. 101). O autor 
chama a atenção para a construção 
histórica interdisciplinar do logos 
teológico, sua presença nas universi-
dades, e também para a necessidade 
de re-incorporação atual deste saber 
teológico nos meios acadêmicos. Isso 
porque, a seu ver, a fala do teólogo 
é crítica, humilde, inculturada e fun-
cionaria como uma espécie de ombu-
dsman humanitário (p. 112). João 
Décio Passos nos brinda com o texto 
seguinte, sobre os diálogos implícitos 
e explícitos entre teologia e ciências. 
Segundo afirma, a teologia é não só 
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um sistema interpretativo da realida-
de, mas também “portadora de um 
acúmulo histórico de significados e 
metodologias que a habilita a conver-
sar com os paradigmas de conheci-
mento clássico e moderno” (p. 115). 
Nesse sentido é possível discutir os 
caminhos da interdisciplinaridade no 
âmbito da teologia.

Na terceira seção, dedicada a 
Diálogos Interdisciplinares, Lucia 
Santaella discute, a partir das idéias 
de Peirce, a questão: a ciência precisa 
da religião? A seguir, Frei Carlos Jo-
saphat aborda a questão recíproca no 
texto “A teologia precisa de ciência? 
Transcendência, ciência e sabedoria 
na cultura de ontem e de hoje”. Nes-
se texto, parte do princípio de que, 
durante a Idade Média, a teologia 
penetra nas universidades e “frater-
niza imediatamente com a filosofia”; 
e completa: “A teologia, em seu pa-
radigma ocidental, que tem em To-
más de Aquino seu modelo eminen-
te, surge em sincronia e em sintonia 
com a universidade, instituição que 
reconhecia e acolhia o estudo como 
função social e lhe dava pleno direito 
de cidadania” (p.153-154). Vale res-
saltar que, historicamente, estas afir-
mações são bastante questionáveis.

Dessa seção, merece especial 
destaque o último texto, de Eduar-
do Rodrigues da Cruz, intitulado 
“Cientistas como teólogos e teólogos 

como cientistas”, no qual se propõe 
a apresentar as relações entre ciência 
e religião, no âmbito da nova ciência 
do século XX e seus desdobramentos 
no século XXI. A partir da nova física, 
“uma nova noção de universo surge 
nesta época, distante do universo a-
histórico e cognoscível de Laplace, 
baseado na mecânica de Newton” 
(p.178). Com as novas descobertas 
e teorias científicas, observa-se um 
deslocamento do “debate em tor-
no das questões cosmológicas [que] 
é agora capitaneado pelos físicos na 
arena pública: de onde viemos? Por 
que viemos? Para onde vamos? Como 
nos comportar? Qual nosso destino 
último?” (p. 179). Do mesmo modo, 
cita como a discussão acerca da exis-
tência ou não de Deus passou a ser 
tema dos pesquisadores da área da 
biologia evolutiva e de como alguns 
destes cientistas chegam a propor a 
ciência como uma nova base para a 
ética. Na área de ciências da compu-
tação haveria também movimentos 
pseudo-teológicos (termo nosso), ca-
racterizados pelo pensamento de al-
guns novos “gurus” da área, dos quais 
merece destaque especial o movimento 
transhumanista. Eduardo Cruz con-
clui a primeira parte de seu artigo 
sublinhando que “há nisso tudo uma 
ponta de ironia: do seio mesmo do 
triunfo científico-tecnológico, oci-
dental, secularizador e anti-clerical, 
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assiste-se à emergência de poderosos 
sistemas míticos e suas respectivas 
religiões e “sacerdotes” (p. 191). Na 
segunda parte do texto ele aborda o 
olhar dos teólogos sobre a nova ci-
ência e seus métodos ou, conforme 
diz, procura ver “como os teólogos se 
apropriam desses discursos metacien-
tíficos” (p.201). . 

A quarta parte do livro intitu-
la-se “Teologia e ciências: desafios e 
conquistas”. Pedro Lima Vasconcelos 
inaugura a seção com o texto “Teo-
logia e ciências: o caso da exegese bí-
blica”, no qual discute os problemas 
suscitados, especialmente a partir do 
século XVI, pela tentativa de estabe-
lecimento do que teria sido o texto 
bíblico original. Julio Boschini Filho 
apresenta o texto “Implicações Inter-
disciplinares da evolução do conheci-
mento genético”. O texto “Debate: 
teologia, ciência e interdisciplinarida-
de”, de Marta Wey discute as ques-
tões éticas envolvidas na pesquisa em 
biotecnologia. Edelcio Ottaviani, em 
“Validade e viabilidade da lei natural 
como mediação contemporânea no di-
álogo entre ciência e teologia”, aponta 
a desordem moral referida por Valadier 
e discute a aplicação do paradigma da 
lei natural como modelo viável para 
ética em pesquisa, a partir de sua acei-
tação pelo pensamento religioso.

Na quinta e última seção do li-
vro, “Práticas e Perspectivas”, o teólo-

go Francisco Catão discute a presença 
da teologia nas universidades frente à 
“laicidade” do saber atual e quais cri-
térios deveriam reger esta presença. 
Sua discussão encontra pertinência 
justamente na dificuldade encontrada 
no mundo acadêmico moderno em 
reconhecer a teologia e a religião em 
geral enquanto saber. A seguir, Mar-
celo Perine apresenta “A pós-gradua-
ção em teologia/ciências da religião 
no Brasil: triênio 2004-2006”, no 
qual expõe um balanço da área frente 
aos órgãos de avaliação. Por último, 
em “A teologia na universidade: re-
flexões em torno de uma disciplina e 
seus desdobramentos”, Maria Angela 
Vilhena M. F. de Almeida apresen-
ta um balanço do Departamento de 
Teologia e Ciências da Religião da 
PUC-SP, abordando seus fundamen-
tos e critérios, o trabalho realizado 
em ensino, pesquisa e extensão, e a 
presença da teologia nessa universi-
dade como um todo.

Este volume é dedicado a um 
assunto extremamente atual e perti-
nente. Embora congregue textos bas-
tante heterogêneos, tanto em termos 
de extensão quanto de foco principal, 
não se caracteriza como uma coletâ-
nea indiscriminada de textos desar-
ticulados entre si. Pelo contrário, o 
volume tenta explanar as diferentes 
facetas de um problema – as relações 
entre ciência e teologia no meio aca-
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dêmico – a partir de contribuições ad-
vindas de óticas diversas. O livro con-
ta com textos de extremo valor, entre 
os quais se destacam especialmente os 
da primeira parte histórica e outros 
que tratam de temas atualíssimos. 
Iniciada com o texto de Nascimento, 
que aponta para as diferenças de vi-
sões sobre a ciência no próprio seio 

dos pensadores cristãos medievais, e 
seguindo com temas altamente rele-
vantes para a compreensão histórica 
das conflituosas relações entre ciência 
e teologia, a discussão apresentada 
pelo livro chega até os temas mais 
recentes e às expressões contemporâ-
neas dos “tecno-gurus”, tratados por 
Eduardo Cruz.
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