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PROEPER: UM ESPAÇO PARA SE DISCUTIR CIÊNCIA E FÉ 

 

Edna Maria dos Santos 

Coordenadora Geral do PROEPER/UERJ 

 

Resumo: Nossa pesquisa se refere, de um lado, a construção de um banco de dados sobre 

religiões na cidade do Rio de Janeiro. A primeira parte, já realizada, foi feita dentro da 

UERJ e estamos coletando informações em outras instituições fora da UERJ. Coordeno um 

Programa de Estudos e Pesquisas sobre Religiões (PROEPER) na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, desde 2008. Já realizamos vários eventos, como: “100 Anos de 

Umbanda”; “História dos Ciganos”; “Encontro sobre D. Helder Câmara”; seminários e 

cursos sobre Budismo, Candomblé, Igreja Messiânica, Legião da Boa Vontade etc. Nosso 

principal objetivo é educacional, estimulando os jovens estudantes de dentro e fora da 

universidade a refletirem sobre o seu estar no mundo, sobre as relações entre pensamento, 

práticas sociais e religiosas. Este programa tem bolsistas de Iniciação Científica e temos, 

também, um site sobre religiões - http://proeper-ccs-uerj.blogspot.com/ e um email proeper. 

ccs@yahoo.com.br. 

 

O PROEPER se constitui num programa integrante do Centro de Ciências Sociais e 

da Sub-Reitoria de Extensão da UERJ. Além de eventos, cursos, seminários, consultorias, 

constrói uma política engajada na discussão e construção de uma sociedade plural, 

democrática, respeitadora de todos os credos e religiosidades. Ele é um espaço prioritário 

para se refletir sobre Ciência e Fé.  

O PROEPER busca, através de atividades de pesquisa e de extensão, a reflexão 

permanente e sistemática sobre as religiões e a religiosidade. Novas perspectivas e novos 

paradigmas promovem estudos, debates e eventos que revitalizam e preservam valores 

culturais. Este programa é responsável pelo desenvolvimento de atividades nas quais 

variadas entidades públicas e privadas vem divulgar seus valores, sua fé e suas crenças 

religiosas, preservando e renovando saberes culturais. É importante ressaltar a sua projeção 

no âmbito universitário e nos demais segmentos da sociedade. Seus principais objetivos são 

os de:  

a) formar um Banco de Dados no sentido de sistematizar um conhecimento no âmbito 

científico e cultural a respeito das religiões, reunindo documentários e publicações que 

tornem públicas as informações e os estudos desenvolvidos; 

http://proeper-ccs-uerj.blogspot.com/
mailto:ccs@yahoo.com.br
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b) promover o estudo e a pesquisa ligados à construção do pensamento religioso e sua 

inserção na sociedade; 

c) prestar assessoria e consultoria à instituições públicas ou privadas, bem como a 

organizações da sociedade civil sobre temáticas religiosas; 

d) desenvolver intercâmbio cultural e científico no campo do ensino e da pesquisa com 

outros países, assim como instituições públicas e privadas em níveis local e nacional; 

e) promover debates, seminários, encontros, cursos e outros eventos sobre as religiões; 

f) compreender a importância da diversidade e a necessidade do diálogo em um país 

multicultural como o Brasil. 

Como resultado de uma política voltada ao PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA, que visa a reafirmação da mesma como um processo acadêmico, 

definido e efetivado através do ensino e da pesquisa em função das exigências da realidade, 

indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 

sociedade, o PROEPER apresenta como resultado de uma política institucional engajada 

em uma rede de relações com organismos nacionais e internacionais, realizando sua 

programação em cooperação com diferentes segmentos representativos das comunidades 

religiosas do nosso país.  

Quais os limites entre Ciência e Fé? Como o estatuto da Fé se apresenta entre o que 

convencionamos chamar de científico e não-científico? Na evolução do pensamento 

humano, principalmente Ocidental, ciência e religião foram sempre pares antitéticos. Sem 

dúvida, a partir do século V a.C., a filosofia e a lógica aristotélica separaram razão/emoção; 

logicidade/sentimentos; real/ficcional/imaginário; Razão/Pensamento Mítico. Estas 

dicotomias tomam percursos que reforçam estas separações, seja colocando Deus, absoluto, 

autoritário, no centro dos acontecimentos medievais, seja autorizando a Razão cartesiana, 

ora enfatizando que ela governa o mundo e a ciência se torna Razão Primordial, o ápice do 

Progresso e do Desenvolvimento a partir dos séculos XVIII e XIX.  

Neste percurso, as Religiões e religiosidades sempre presentes no acontecer humano 

eram vistas como “saberes menores, inferiores” e o professamento da fé, muitas vezes, se 

faziam às escondidas, principalmente quando Razões Dominadoras, Colonialistas, 
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impunham seus poderes. Como, no entanto, a partir da segunda metade do século XX, e, 

cada vez mais, estas dicotomias entre Razão/Fé e Ciência/Religiões tenderão a desaparecer? 

A Física, Matemática, áreas de conhecimento sempre apresentadas através do 

chamado rigor científico, passaram a nos ensinar através da Teoria dos Complexos 

Dinâmicos, entre outras coisas, a complexidade, a dinamicidade, a relatividade de todo 

conhecimento. Mais ainda, nos mostra a interrelação de todos eles, como grandes estruturas 

rizomáticas, através dos quais os fios energéticos se entrelaçam. Na verdade, todos nós 

somos Energia, Movimento, Sensibilidade e, ainda, pouco conhecemos de mundos e 

energias paralelas que coabitam no universo que conhecemos. E o que liga e religa todos 

estes fios, visíveis e invisíveis é uma Energia Amorosa que pode ser chamada de Deus, 

Grande Arquiteto, Javé, Alá, que faz vibrar a “Dança do Universo”.
1
 

O campo religioso sofreu transformações nas últimas décadas que levaram à 

fragmentação institucional e a intensa circulação de pessoas pelas novas alternativas 

religiosas. Nossa investigação procura, entre outras coisas, a presença de estudos e 

pesquisas sobre as religiões existentes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 

demais instituições de ensino superior da cidade. Pretendemos identificar, levantar e 

sistematizar um banco de dados sobre religiões na cidade do Rio de Janeiro como um meio 

de catalogar as pesquisas e disponibilizá-las tanto para a academia quanto para o público 

em geral. O Brasil é um país religiosamente diverso, com tendências de tolerâncias e 

mobilidades entre as religiões. Ao verificarmos o último censo sociodemográfico 2008, 

elaborado pelo IBGE, percebemos a pluralidade religiosa existente no Brasil, a partir de 

como os entrevistados se identificam com a questão religiosa. Nas instituições de ensino 

superior, é notável o crescimento do interesse dos docentes e discentes por pesquisas que 

envolvem os temas religiosos. Apesar da existência de programas de extensão e projetos de 

pesquisa na UERJ, que se dedicam ao estudo e à pesquisa das culturas religiosas, não há, 

ainda, nenhuma sistematização desse conhecimento. Portanto, o projeto do Banco de Dados 

sobre Religiões pretende identificar os estudos e pesquisas produzidos na UERJ e nas 

demais instituições de ensino com o objetivo principal de catalogar os trabalhos 

relacionados a esse tema e divulgá-los, seja através de trabalhos escritos, seja através de 

informações colocadas no site do PROEPER. 
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Como vem sendo realizada a pesquisa? No primeiro momento, fizemos um 

levantamento de núcleos, departamentos, centros, programas, laboratórios e demais 

pesquisas existentes dentro da UERJ. Numa segunda etapa, que está sendo realizada, 

estamos fazendo levantamentos em outras instituições de ensino e de pesquisa na cidade do 

Rio de Janeiro. Além de instituições e acervos de museus, espaços e centros culturais, sobre 

o tema “iconografia religiosas”. Todo este material pesquisado será, num futuro próximo, 

disponibilizado para a consulta através de um site para divulgação do Banco de Dados.  

Os variados eventos realizados durante os anos de 2008 e 2009 procuravam abarcar 

universos variados de religiões e religiosidades. Desde a comemoração de matrizes 

religiosas africanas, como “Os 100 anos da Umbanda no Brasil”; o papel político e 

religioso de Dom Helder Câmara, arcebispo da Igreja Católica de Olinda e Recife, e suas 

ações e discursos buscando diminuir as desigualdades sociais no Brasil; a história e as 

formas religiosas dos ciganos no Brasil; a relação cada vez mais freqüente entre medicina e 

espiritualidade em encontros kardecistas e messiânicos, onde a função Ultrarreligiosa passa 

a ter um papel muito grande hoje em hospitais, asilos, penitenciárias, fazendo da capelania 

um espaço de convivência, de solidariedade e de escrita dos problemas que afligem tanto o 

corpo quanto o espírito.  

Muitos foram os projetos de pesquisa que já foram desenvolvidos, em anos 

anteriores pelo PROEPER, tais como “Curso de Formação de Jurados para o Carnaval”, 

quando da apresentação de temas religiosos, projeto do Professor Doutor José Flávio 

Pessoa de Barros. Outro curso sobre “Introdução à Língua Yorubá”, onde se mostrou como 

esta língua chegou ao Brasil através do desembarque de escravos africanos vindos do 

Benim. No contexto das relações interétnicas, a língua e cultura dos yorubás tiveram papel 

importante nas matrizes das religiões africanas. Muitas vezes, ainda hoje, nas comunidades-

terreiros da Bahia, ela é usada com regularidade, seja associada aos ritos ou à vida cotidiana 

de seus adeptos. Outro curso importante foi sobre “Relações Interétnicas no Contexto 

Afroamericano”, nele se promovendo amplo debate sobre as relações e temas religiosos em 

países de expressão afroamericana. Outros cursos como o de “Plantas medicinais e 

espiritualidade”, “A dramatização da saúde e da doença em um ritual do candomblé”, “A 

Igreja Messiânica e a saúde”, enfim, muitos cursos foram e são organizados visando 



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

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

_____________________________________________________________________ 

 5 

estabelecer ligações entre vários sistemas religiosos e saberes educacionais, médicos etc. 

Também cursos e seminários sobre budismo, hinduísmo, islamismo, já tiveram presença no 

trabalho desenvolvido pelo Programa de Estudos e Pesquisas sobre as Religiões – 

PROEPER/UERJ. Não podemos esquecer do “Encontro com Iracy Carise”. Sua presença 

no cenário da arte e da literatura, através de um acervo de peças originais concernentes às 

culturas africanas no Brasil, além do seu papel como pesquisadora. Telas a óleo sobre 

Mulheres Negras, esculturas, livros sobre Arte Africana no Brasil, Iracy Carise é uma 

grande estudiosa sobre a identidade cultural afrobrasileira. 

Por que no mundo contemporâneo, portanto, ciência/fé/religiões, mesmo em meio à 

existência de muitas intolerâncias e discriminações de todas as formas e maneiras, estão 

presentes em debates, cursos, congressos e até nas mídias? Podemos enumerar algumas 

conclusões sobre o assunto: 

a) toda uma construção do conhecimento somente alicerçada no capitalismo, no 

individualismo, no logos cartesiano, não ofereceu ao ser humano, em qualquer lugar do 

planeta, respostas para o seu estar no mundo. O reino da escassez, da fome, das 

desigualdades, em vez de diminuir significativamente, nos apontam, apenas, magras 

estatísticas; 

b) a devastação ambiental, através da desorganização do equilíbrio entre homem e natureza, 

tem aumentado os cataclismas, as enchentes, a devastação florestal, a destruição de seres 

vivos, mesmo que tenhamos tecnologias disponíveis para melhorarem uma suposta 

qualidade de vida; 

c) a Teoria Malthusiana que aposta na destruição em massa de populações pobres, 

fortalecendo como melhores os “mais ricos”, os detentores do capital econômico e do 

capital cultural, cresce subrepticiamente na mídia, criando padrões e/ou paradigmas do que 

deverá ser a civilização do futuro; 

d) a chamada “civilização do consumo” amplia sua importância, deteriorando o que, na 

verdade, deva ser um “processo civilizatório”, isto é, baseado na construção coletiva onde a 

Terra seja um espaço de convivência respeitadora e equilibrada entre natureza e cultura. 

A cidadania planetária tem que estar alerta. Devemos estimular conhecimentos que 

falem cada vez mais sobre conhecimento, ciência e espiritualidade.  
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O PROEPER ao construir um Banco de Dados sobre Religiões, pesquisa que está 

em andamento, se propõe a mostrar que Ciência, Pesquisa, Religião se somam, não é mais 

“Ou” e sim “E”. Tomara que seus novos sentidos façam de Eros, a maior flecha do Tempo, 

de um Novo Tempo através do qual uma rede de relações pessoais/sociais se concretizem, 

tendo por base o respeito às diferenças, a pluralidade de expressões e que o Amor 

harmonize e equilibre o planeta Terra e todo o universo cósmico. 

Notas 

                                                 
1
 GLEISER, Marcelo. A Dança do Universo. São Paulo, Companhia das Letras, 2000. 

 


