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INTRODUÇÃO

Com efeito, os estudos e as descobertas mais recentes das ciên-
cias, da história e da filosofia despertam problemas novos, que 
acarretam consequências também para a vida e exigem dos teó-

logos novas investigações. Além disso, os teólogos, observados os méto-
dos próprios e as exigências da ciência teológica, são convidados sem 
cessar a descobrir a maneira mais adaptada de comunicar a doutrina da 
fé aos homens de seu tempo, porque uma coisa é o próprio depósito da 
fé ou as verdades e outra é o modo de enunciá-las, conservando-se, con-
tudo, o mesmo significado e a mesma sentença (Gaudium et Spes, 62b).

***

O desenvolvimento do conhecimento científico é poderoso meio de 
detecção de erros e de luta contra as ilusões. Entretanto, os paradigmas 
que controlam a ciência podem desenvolver ilusões, e nenhuma teoria 
científica está imune para sempre contra o erro. Além disso, o conheci-
mento científico não pode tratar sozinho dos problemas epistemológi-
cos, filosóficos e éticos (Edgar Morin). 

A relação da teologia com a universidade compõe a história das 
duas criações da razão na longa duração do que veio denominar-se 
Ocidente. A fé pensada encontrou na universidade seu lugar insti-
tucional e nesse ambiente foi fundamentada epistemologicamente, 
estruturada curricularmente e exercitada didaticamente. Desde o 
marco original do século XIII até nossos dias de crise da modernidade, 
a teologia acompanhou as reconfigurações sofridas pelas universida-
des e esteve ligada a elas de diferentes maneiras, conforme a região 
geopolítica e os propósitos institucionais. Trata-se de uma relação 
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complexa, feita de diálogo, paralelismos e oposições, porém, ao mes-
mo tempo, reveladora de possibilidades em termos de exercício de 
uma área de conhecimento que finca suas raízes no próprio encontro 
das tradições greco-latinas e judaico-cristãs, ainda no início do pri-
meiro milênio. A universidade do século XIII deu um passo adiante 
nesse encontro, ao instituir a Ciência Teológica como um dos cursos 
superiores dentre outros que herdara das escolas anteriores e que 
criara naquele contexto renovador. Dentre as quatro faculdades que 
compunham a universidade, a de Teologia exercia uma função de guia 
geral, sendo dedicada às questões mais radicais do conhecimento e, 
evidentemente, sob o comando direto da Igreja, posicionava-se como 
ponta de lança da vigilância política.

É bem sabido, entretanto, que, de modo particular no Ocidente 
latino, após a reconfiguração moderna do ensino superior, sob os novos 
padrões de legitimação das ciências e de gestão secularizada das insti-
tuições, a teologia foi retirada da maioria das instituições superiores 
de ensino como intrusa política e como falsa ciência. Gradativamente, 
recolheu-se no seio das confissões religiosas como uma espécie de 
conhecimento destinado ao consumo interno do clero, sem lugar nos 
espaços das coisas públicas. É bem verdade que, nas regiões germânica 
e anglo-saxônica, a Teologia tenha permanecido dentro das universi-
dades como um curso regular entre os demais, ainda que vinculado às 
demandas teóricas e pastorais das igrejas ali presentes e hegemônicas. 
Evidentemente, sob esta separação sempre mais nítida nos países lati-
nos estava a demarcação moderna mais fundamental entre as igrejas e 
o Estado, de onde se construíram arranjos próprios para que as coisas 
das igrejas pudessem subsistir, ora dentro do Estado cumprindo suas 
funções sociais, ora dentro das igrejas, sob o signo das garantias de 
liberdade religiosa. Não parece, de fato, ter havido por muito tempo 
interesse em colocar sob negociação epistemológica e política os cur-
sos superiores de Teologia com suas abordagens teórico-metodológi-
cas. Nem as igrejas nem os Estados tiveram interesse em solucionar 
a questão que, de fato, sequer constituía um problema para o ensino 
superior de responsabilidade do poder público, ou um problema para 
as igrejas na formação de seus quadros. E no caso da Igreja católica, as 
resoluções canônicas amparavam internamente muitos de seus cursos 
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que se faziam presentes, inclusive dentro de universidades instituídas 
com a chancela civil. Esse foi o caso de várias universidades brasileiras 
a partir da segunda metade do século passado. 

Desde a modernização do ensino superior, pode-se traçar o 
seguinte quadro dessa relação mal resolvida: a) os cursos que perma-
neceram como legítimos dentro das universidades naquelas regiões 
acima referidas; b) os cursos existentes dentro de universidades ecle-
siásticas como reconhecimento da Santa Sé, caso das várias localizadas 
em Roma; c) os cursos seminarísticos destinados à formação do clero, 
chamados de cursos livres; d) os cursos também livres que passaram 
a fazer parte das universidades confessionais, porém, funcionando 
sem reconhecimento legal por parte do Estado. Por conseguinte, a 
abordagem teológica instituída como disciplina, havia séculos, ficou 
exilada do ambiente da ciência legítima nesses territórios supracitados, 
tornando-se cada vez mais esotérica para as exigências das comunidades 
científicas e das academias. 

Em todos esses casos, a teologia manteve, quase sempre, um 
vínculo direto com as igrejas e, por conseguinte, com as decisões 
de suas autoridades, decisões que, via de regra, se orientavam mais 
pelo critério da ortodoxia do que pelo critério acadêmico. Porém, 
é preciso lembrar que a renovação pela qual passou a teologia desde 
o final do século XIX se deu, sobretudo a partir das universida-
des, como no caso emblemático daquelas alemãs, que, no bojo do 
pensamento filosófico moderno, produziu a chamada teologia do 
protestantismo liberal, lançando os primeiros degraus das teologias 
modernas de um modo geral.1 A imensa maioria dos cursos perma-
neceu, do lado católico, reproduzindo o sistema escolástico. Do lado 
protestante, não obstante as universidades alemãs se lançassem em 
um processo de renovação da teologia, formou-se uma frente reativa, 
que retornava aos princípios ortodoxos, sobretudo na Europa, e que 
centrava os estudos na objetividade acabada do texto bíblico: caso do 
movimento fundamentalista norte-americano. Nessa correnteza que 
negava como perverso o diálogo com o mundo moderno, firmou-se 
uma “teologia” preocupada unicamente com a formação de pastores 

1 Cf. P. TILLICH, Perspectivas da teologia protestante nos séculos XIX e XX, passim. 
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e a expansão da fé. A batalha da fé confrontava a literalidade bíblica 
com as ciências e o pensamento moderno. A pesquisa teológica feita 
no diálogo com as ciências, como nos primórdios da universidade, 
constituiu nesse período uma verdadeira exceção, aliás, sempre 
vista como risco de heterodoxia. Somente os espíritos mais ousados 
lançaram-se nessa aventura perigosa de colocar a fé em diálogo com 
as ciências.

A universidade medieval e também as modernas se apresenta-
ram como lugares de investigação e de ensino de um conhecimento 
superior. As medievais buscaram responder às novas demandas tra-
zidas pelo contexto das cidades e pelas novas ciências que gradativa-
mente penetravam na Europa pelas mãos dos árabes. O pensamento 
medieval se refez de forma vigorosa, produzindo novas sínteses e 
novas práticas curriculares. As universidades modernas do Ocidente 
latino foram refeitas a partir das medievais, incorporando, em suas 
investigações e currículos, as novas ciências e, de modo inédito, 
as novas tecnologias que a passos largos avançavam em diferentes 
domínios. As primeiras instituições, mesmo que constituídas sob 
o signo das corporações autônomas – universitates –, estiveram sob 
a guarda direta da Igreja, de onde retiravam os depósitos culturais 
do mundo antigo e as possibilidades políticas de universalização do 
conhecimento no mapa europeu de então. As universidades modernas 
foram assumidas como instituição do Estado, destinadas a contribuir 
com a formação de quadros profissionais para uma nova sociedade 
democrática e científica. E a teologia esteve fora desse projeto, ain-
da que outras ciências medievais permanecessem no rol dos cursos 
universitários, tais como a Filosofia e o Direito. Desde então, a uni-
versidade não foi mais o lugar natural da teologia, de onde pudesse 
retirar conteúdos e formas renovadoras. Seu lento desenvolvimento, 
no contexto dos novos conhecimentos, se deveu aos espíritos inquie-
tos e insubordinados que, sob severas restrições, se dedicavam à 
investigação das questões teológicas no diálogo com o pensamento 
e as ciências modernas. Assim foi escrita a rica e difícil história da 
teologia no século XIX, a partir das universidades protestantes ale-
mãs, e, posteriormente, no século XX, no contexto do catolicismo 
franco-belga, com a chamada nouvelle théologie. 
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O movimento de renovação da teologia no decorrer daquele 
século a trouxe de volta para dentro das grandes questões modernas, 
seja como busca de respostas aos problemas que afligiram a humanidade 
nas sucessivas crises, seja no esforço de utilização dos instrumentos 
teóricos e metodológicos, oferecidos pelo pensamento moderno, que 
permitiam construir uma nova visão sobre o ser humano em seus múlti-
plos aspectos e relações. Como uma das fronteiras do pensamento e das 
instituições modernas, as universidades continuam lançando desafios 
para o pensamento, particularmente para o pensamento teológico; 
permanecem como um lócus privilegiado de renovação da reflexão 
da fé, onde essa busca seus meios mais coerentes de expressão. O 
Concílio Vaticano II foi, sem dúvida, o epicentro desse processo; ponto 
de chegada e ponto de partida de renovações teóricas e práticas que 
foram redesenhando em múltiplas faces a velha unidade do pensamento 
escolástico. Desde então, a renovação da teologia se torna legítima por 
razões eclesiais, como a busca dos caminhos de atualização e inserção 
da Igreja no mundo.2 

 No caso do Brasil, duas dinâmicas merecem ser lembradas no 
processo de renovação da teologia. A primeira foi o grande movi-
mento da teologia da libertação que, a partir da Igreja, recolocou 
a teologia dentro da sociedade, assumindo sempre mais sua função 
crítica em relação às conjunturas econômica, social e política. A 
teologia tornou-se um fato sociopolítico e, em certo sentido, uma 
coisa pública, ainda que fora das dinâmicas universitárias comuns. 
A segunda que, por certo, se liga de algum modo à primeira, foi o 
reconhecimento por parte do Estado dos cursos superiores a partir 
de 1999. Essas dinâmicas estão em curso. Mas, sobretudo dentro 
das comunidades universitárias, a teologia ainda busca seus meios 
de legitimação plena e seu modus operandi político no âmbito dos 
organismos gestores do Ministério da Educação. Pode-se dizer que 
a teologia está ainda à procura de sua expressão acadêmica própria, 
tendo em vista sua ligação direta com as igrejas e sua ausência das 
universidades públicas. Vive-se hoje um processo de construção da 
legitimidade pública da teologia como conhecimento presente nas 

2 Cf. J. B. LIBANIO, Concílio Vaticano II, p. 21-85. 
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instituições de ensino superior e da dinâmica de investigação inter-
disciplinar inerente à cultura acadêmica.3 

A teologia possui, evidentemente, uma unidade como ciência 
feita a partir da fé, como ensina o doutor Tomás de Aquino.4 Porém, 
exatamente pela amplitude de sua dimensão, já nasceu como possibili-
dade de diversificação de objetos e abordagens diversas no interior de 
seu proprium epistemológico: como Sacra Pagina e Sacra Doctrina, como 
abordagem de Deus e das coisas a partir de Deus, ou seja, das fontes 
da fé e das coisas a partir dessas mesmas fontes. A história posterior 
da teologia, antes mesmo das especializações modernas, já configurava 
uma abordagem em múltiplas frentes e métodos que permitia falar em 
teologia bíblica, teologia dogmática e teologia prática. Nesse sentido, 
já exercitava em seu interior o que mais tarde veio denominar-se dis-
ciplina, como também interdisciplinaridade, seja pelas suas sínteses 
entre filosofia e teologia, fundamento de todas as demais diversifica-
ções e diálogos, seja por suas consolidações como abordagem técnica 
do texto bíblico, como reflexão especulativa sobre as questões de fé, e 
como reflexão sobre as múltiplas práxis de fé vivenciada pelos fiéis na 
sociedade e na comunidade eclesial. A unidade da teologia não significa, 
portanto, enquadramento monodisciplinar, mas afirmação de um olhar 
próprio que se diversifica em múltiplos objetos e métodos. Assim já 
explicava Santo Tomás: “Nada impede que os mesmos objetos de que 
as disciplinas filosóficas tratam, enquanto são conhecíveis à luz da razão 
natural, sejam tratados tanto por outra ciência como conhecidos à luz 
da revelação divina”.5

 Na sequência histórica, o diálogo entre a teologia e as ciências 
modernas potencializou essa diversificação em disciplinas teológicas, 
tanto nas chamadas ciências bíblicas, como no âmbito da clássica dog-
mática e nas teologias práticas. As muitas teologias genitivas elaboradas 
em diálogo com o mundo moderno no decorrer do século XX (teolo-
gia das realidades terrestres, teologia do trabalho, teologia da mulher 

3 Cf. J. D. PASSOS, “A construção do conhecimento legítimo: percursos e desafios para 
a teologia pública no Brasil”, in Estudos de Religião, p. 57-76.

4 Cf. Suma Teológica I, q. 1, art. 3. 
5 Suma Teológica I, q. 1, art. 1.
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etc.), assim como as denominadas substantivas (teologia da libertação, 
teologia feminista etc.), são expressões dessa tendência à especializa-
ção. E as configurações curriculares atuais dos cursos teológicos, assim 
como os objetos de estudo, as abordagens e nomenclaturas, refletem 
essa diversidade disciplinar com todos os seus limites e potencialidades.

O conceito de teologia universitária e seus similares (teologia 
acadêmica, teologia pública, teologia da cultura ou teologia científi-
ca) não renovam, na verdade, esse quadro, na sua acepção clássica ou 
moderna; revela-se mais como um qualificativo que privilegia objetos 
e métodos, resgata a sua vocação original quando da constituição das 
universidades e solicita conteúdos e linguagens específicos, em função 
do sujeito universitário, ou, da cultura científica que o constitui e 
legitima. A teologia assim exercitada afirma seu aspecto epistemoló-
gico como um saber edificado sobre regras metodológicas definidas e 
disposto a criticar e ser criticado na comunidade científico-acadêmica. 

Nessa direção, a classificação feita por David Tracy nos fornece 
um mapeamento sugestivo que permite afirmar a especificidade da 
teologia do ponto de vista de seus públicos, bem como de seus métodos 
e particularidades disciplinares. O teólogo fala em três públicos distin-
tos, com os quais a teologia se relaciona diretamente e aos quais três 
grandes áreas estariam vinculadas. A sociedade, a academia e a Igreja com 
seus sujeitos, linguagens e interesses, referenciam-se respectivamente 
à teologia prática, à teologia fundamental e à teologia sistemática. A 
teologia prática se encarregaria da reflexão sobre as questões sociais e 
políticas, a teologia fundamental do diálogo teórico com as ciências e 
as culturas e, portanto, das temáticas hermenêuticas, metodológicas e 
teóricas envolvidas nesse diálogo, enquanto a teologia sistemática ocu-
par-se-ia das questões clássicas da dogmática, que compõem o universo 
estrito da vivência eclesial da fé nos tempos atuais.6

Embora se tenha em frente uma clara tipificação de públicos 
e uma especificação de objetos e métodos das três grandes áreas da 
teologia, pode-se dizer que Tracy deixa clara a necessidade de uma 
adequação do discurso teológico em função do público. Não se trata 
tão somente de uma adequação de tipo pedagógico e cultural, mas da 

6 Cf. D. TRACY, A imaginação analógica, p. 19-131.
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vinculação do discurso a um contexto de cuja relação se pode afirmar 
a vocação própria das áreas teológicas e intensificar suas investiga-
ções, em estreito diálogo com os sujeitos, com suas problemáticas e as 
mediações teóricas decorrentes de seus universos sociais, políticos e 
culturais. Ainda que toda teologia exija o diálogo com mediações teóri-
cas externas ao dado da fé, como forma necessária de fundamentação, 
organização e comunicação de seu discurso, a teologia fundamental se 
mostra, por definição, como aquela abordagem que se lança ao diálogo 
com as mediações culturais e teóricas, buscando os meios de colocar a 
fé em contato com realidades que possam fecundá-la na sua busca de 
viabilização e intelecção. 

Nesse sentido, a teologia fundamental encontra seu espaço vital 
na academia como abordagem que busca legitimar-se entre as abor-
dagens das várias ciências e, portanto, como discurso público, e não 
estritamente eclesial. Ela se empenha em articular de modo convin-
cente e claro as questões religiosas e éticas com as múltiplas realidades 
culturais e teóricas que compõem o mundo acadêmico, sabendo ser 
esse o espaço caracterizado essencialmente pela pluralidade sociocultu-
ral, pela busca da verdade nas políticas de ensino, pesquisa e extensão.

Nesse espaço, a teologia exercerá as funções crítica e construtiva 
em relação aos discursos científicos, bem como em relação ao seu 
discurso geral ou às suas disciplinas específicas. Além dessa especifici-
dade teórica, ela esforça-se por ser convincente ao público em geral, 
aos crentes e não crentes, como discurso munido de argumentação, 
fundamentação e refutação. Não se trata de reeditar a posição de rainha 
das ciências, como nos tempos primordiais da universidade, quando a 
teologia se mostrava como a última instância de referência da verda-
de, delegada ao juízo permanente das demais áreas de conhecimento, 
mas de afirmar a legitimidade e a função própria do discurso da fé no 
contexto das diversas abordagens científicas, com suas legítimas auto-
nomias metodológicas.7 

 Vale observar que, enquanto conhecimento normativo, a teologia 
acadêmica estabelece pontos de contato entre o clássico e o moderno 

7 Cf. M. ASZTALOS, “A faculdade de Teologia”, in Uma história da universidade na Europa, 
vol. I, p. 412-413. 
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em realidades que, de fato, permitem, por razões históricas, culturais 
ou sociais, expor valores fundamentais e articular os meios e os fins. A 
afirmação do humanismo, da ética e dos valores incondicionais como 
grandes referências para o ensino e a pesquisa tece um diálogo com 
as diversas ciências e se torna, ao mesmo tempo, objeto de estudo da 
teologia e das demais ciências, na busca do olhar múltiplo das diversas 
disciplinas.8

Uma questão colocada, com justa razão, para uma teologia aca-
dêmica é sobre sua relação intrínseca com a fé e, portanto, com as 
confissões religiosas, questão que não constituiu um problema para as 
origens da universidade, tendo em vista o contexto cultural da cris-
tandade. De fato, a ligação das ciências com a metafísica, desta com a 
teologia, da teologia com a cultura da cristandade, dessa cultura com a 
Igreja e, finalmente, da Igreja com as autoridades jurídico-eclesiásticas, 
fornecia uma moldura que instituía a teologia como um conhecimen-
to totalmente legítimo e politicamente encaixado na estrutura social 
maior. Contudo, em nossos dias, a ligação da teologia com as tradições 
confessionais se apresenta, via de regra, como um fator que pode 
desaboná-la no âmbito da comunidade científica. Sobre essa questão, 
cumpre fazer uma dupla observação que corresponde, na verdade, a 
uma dupla construção a ser empreendida pelos teólogos acadêmicos 
estrito senso. A primeira referente à fonte da teologia. A segunda 
sobre a natureza do conhecimento teológico, enquanto conhecimento 
normativo. A teologia será referenciada por uma fonte de significados 
objetivos, ou uma dimensão objetiva da fé, que posiciona eticamente o 
seu discurso em relação à realidade a ser teologizada. A reflexão de fé 
situa-se, portanto, como discurso instituído em um sistema religioso 
consolidado como objetividade social e, portanto, como conjunto de 
visões que exerce por si mesmo função hermenêutica, em se tratando 
de seu confronto com a realidade histórica. No caso da teologia uni-
versitária, além da afirmação de uma tradição normativa referente, 
ela deverá pautar-se por uma busca de sentido inter-religioso, ou seja, 
por uma fonte sempre mais ecumênica de significados de fé, na busca 
de elementos comuns da tradição cristã, alcançando esferas cada vez 

8 Cf. Ex Corde Ecclesiae, n. 16-18. 
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mais amplas e integrativas. A teologia das religiões adquire, no caso, 
um lugar central, na medida em que pode oferecer uma construção 
teológica estruturada sobre a perspectiva da pluralidade religiosa, 
sendo essa entendida como grandeza teológica.9 Para tal tarefa, poderá 
contar também com o auxílio da história comparada das religiões ou 
da fenomenologia da religião, como aproximações sistemáticas das 
tradições religiosas e exposições de seus elementos constitutivos. Essas 
abordagens podem ser vistas em analogia ao que foi para a filosofia na 
teologia medieval: aquela mediação capaz de abrir as referências da fé 
na direção da realidade como um todo, e de fornecer ao discurso da fé 
os instrumentos lógicos para justificar e elaborar seus próprios con-
teúdos.10 De qualquer forma, essa parece ser a linha divisória entre a 
teologia e as ciências da religião, incluindo a filosofia. É, precisamente, 
ao assumir o a priori da fé como elemento constitutivo do discurso que 
a teologia distingue-se das demais abordagens.

O a priori da fé define a teologia como um tipo específico de 
conhecimento que busca articular dados valorativos com dados lógicos. 
Trata-se, pois, de uma abordagem valorativa da realidade que se prima 
por afirmar, em coro com as demais ciências, aquilo que a realidade 
é (o que é? como é?), mas, antes de tudo, em sintonia com as tradições 
religiosas, aquilo que a realidade deve ser (para quê?). É, precisamente, 
a articulação entre o ser e o dever-ser que constitui a realidade da teolo-
gia como intelecção da fé. Na condição de discurso sobre o dever-ser, a 
teologia não constitui, entretanto, exceção no âmbito das ciências, mas, 
ao contrário, tece afinidades epistemológicas com a ética (científica ou 
filosófica) e com o próprio direito, abordagens que buscam fundamen-
tar e propor finalidades valorativas à realidade e cobrar a coerência dos 
meios teóricos e práticos para concretizá-las.

Nesse ponto, a pergunta pela neutralidade científica se mostra 
de fundamental importância para a construção do diálogo: as ciências 
se fazem, de fato, sem valores adotados como a priori? Por outro lado, 
as áreas de conhecimento são isentas de vínculos com agremiações ou 
sistemas associativos extrínsecos às dinâmicas acadêmicas internas da 

9 Cf. C. GEFFRÉ, De Babel a Pentecostes, p. 12-27, 147-184.
10 Cf. M-J. NICOLAS, “Introdução à Suma Teológica”, in Suma Teológica I, p. 36-38.
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universidade? A discussão sobre os a priori valorativos das ciências constitui 
um capítulo resolvido da filosofia das ciências. Não há, de fato, nenhum 
conhecimento que seja construído sem referências anteriores (princípios) 
e posteriores (finalidades) às suas elaborações metodológicas e teóricas,11 
donde se pode afirmar que a fé coloca-se como fonte permanente que 
alimenta todas as opções e ações humanas como aposta mais fundamental. 

Sobre a questão do vínculo eclesial da teologia, é possível localizar 
também certas correlações com outras áreas presentes nos cursos supe-
riores, não só com as organizações dos profissionais das diversas áreas 
(caso dos Conselhos das áreas de saúde, da Ordem dos advogados), mas 
também com os sistemas instituídos, tais como o sistema jurídico, em 
relação ao direito, os sistemas de saúde, em relação aos cursos da área 
da saúde, o sistema financeiro e empresarial, em seus vínculos com os 
cursos in company. Em todos esses casos, o vínculo é direto e de influência 
mútua entre a área de conhecimento produzida e reproduzida dentro 
da universidade e o sistema externo à instituição universitária, com 
suas demandas profissionais, quando não puramente mercadológicas. O 
rigor científico dos cursos não fica necessariamente diminuído por seus 
vínculos com as organizações socioprofissionais ad extra ao mundo estri-
tamente acadêmico. Ao contrário, a vigilância crítica dessas corporações 
externas pode contribuir com a manutenção da qualidade dos cursos a 
elas relacionados, no sentido de sua coerência epistemológico-curricular, 
da relevância histórico-social e de seus vínculos socioprofissionais.

A essas alturas, o leitor poderá aguardar uma definição nova de 
teologia que lhe permita entrar na universidade revestida de nova legi-
timidade científica. Contudo, a indicação vai, precisamente, na direção 
oposta, afirmando que a concepção clássica de teologia permanece 
adequada a sua inserção na academia, naturalmente com as devidas tra-
duções e atualizações. Talvez o distintivo mais fundamental da teologia 
em relação a outras formas de conhecimento, além da especificidade de 
seu objeto formal (a parte Dei, a parte fidei) seja a amplitude irrestrita 
de seu objeto material: em princípio, todas as coisas. Nesse sentido, a 
teologia constitui reflexão potencial sobre todos os objetos das ciên-
cias e sobre a própria ciência e a universidade, se essa for assumida, 

11 Cf. H. JAPIASSU, O mito da neutralidade científica, passim.
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por sua vez, como um locus capaz de fornecer suas idiossincrasias à 
reflexão teológica e provocar nela novas elaborações. Por outro lado, 
o mesmo contexto terá um significado crítico e construtivo para essas 
elaborações, na medida em que, do contato com as múltiplas ciências, 
com seus distintos objetos e métodos, a própria teologia tecerá trocas e 
avançará na revisão de suas práticas metodológicas consolidadas, assim 
como de seus princípios e conteúdos. O círculo hermenêutico entre a 
tradição da fé e as ciências, entre os métodos teológicos e os métodos 
das ciências, entre os resultados da reflexão teológica e os resultados 
da pesquisa científica, poderá produzir o novo, na medida da coragem 
e da honestidade intelectual dos pesquisadores, estando garantidos a 
autonomia e o incentivo à investigação. 

Nesse sentido, uma teologia que supere o status exclusivo de coisa 
eclesial e conquiste o status de coisa pública apresenta-se como desafio antes 
de tudo teórico e metodológico que pede: a) a fundamentação do discurso 
feito a partir da fé, porém sem uma continuidade direta com as doutrinas 
e com as vivências eclesiais; b) a construção de um discurso teológico 
capaz de conservar seu específico epistemológico como intellectus fidei, 
porém dentro de um sensus fidei capaz de integrar em seu universo de 
sentido outros sensi fidei, eclesiais, individuais e até mesmo secularizados; 
c) a construção de um discurso que dialogue criticamente com as ciências, 
de forma a demonstrar seu lugar no conjunto das abordagens realizadas 
na academia; d) a elaboração de uma linguagem capaz de comunicar com 
clareza essas intencionalidades e especificidades epistemológicas.

Embora se esteja diante de um propósito da idade da própria uni-
versidade, que nasceu junto com a teologia, o hiato da modernidade sepa-
rou, de fato, a academia atual desses primórdios, com suas visões e regras. 
Há comportamentos, convicções científicas e até mesmo instituições 
legais a serem revistas para que a teologia possa reaver sua legitimidade. 
E provavelmente não haverá outro espaço, a não ser o da comunidade 
científico-acadêmica para a construção de tal projeto. A teologia univer-
sitária tem caminhos próprios a serem trilhados ou recuperados. Deverá 
afirmar na teoria e na prática que seu estatuto teórico e metodológico 
transcende a mera reprodução da doutrina, e responde pelas exigências 
da fundamentação e da sistematização das ciências, de forma a configurar 
uma pluralidade de abordagens e métodos efetivados no diálogo estreito 
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com outras ciências. Será ainda importante, em termos epistemológi-
cos, demonstrar a falsa pretensão de neutralidade das ciências e suas 
inerentes funções sociais e políticas no âmbito da sociedade mais ampla, 
colocando, para tanto, o testemunho das funções social e ética adotadas 
como constitutivas de seu discurso. Por fim, o discurso teológico poderá 
apresentar-se como contribuição na formação do profissional nas mais 
diversas áreas, não somente como formação humana e ético-profissional, 
mas como olhar capaz de contribuir com a compreensão dos próprios 
objetos de estudo das áreas/cursos. 

Contudo, a universidade será sempre um território de grandes 
interrogações para a teologia. A cultura científica aí cultivada em prin-
cípio não deve à teologia nenhuma explicação, nem necessita pedir-lhe 
licença para apresentar seus resultados. Ao contrário, cabe à investi-
gação científica expor a verdade de seus resultados com o rigor que 
lhe é próprio, fazendo avançar o conhecimento em todas as direções, 
mesmo quando esses resultados venham chocar-se com os significados 
valorativos defendidos pela teologia. Nesse sentido, as ciências avançam 
sempre na frente, com suas dinâmicas próprias. A teologia tem a missão 
de contribuir com a transformação dos conhecimentos em sabedoria, 
na media em que insere os resultados específicos desses em uma visão 
global que articula os meios e os fins. A teologia recolhe das particula-
ridades das ciências (cada logos) os pedaços com os quais constrói um 
grande edifício que deverá abrigar o humano e a vida (um ethos), sob 
a guarda do Theós. E para tanto não necessita da chancela das ciências, 
nem mesmo que elas professem fé. Esta é sua tarefa específica: recolher 
e sintetizar. Nessa dinâmica, a teologia começa necessariamente ouvin-
do as ciências e aprendendo de seus resultados; é auditora paciente 
que escuta, reflete, discerne e, em seguida, elabora seu discurso. O 
presente texto se insere nesse contexto e acredita nas possibilidades de 
diálogo da teologia com as ciências praticadas na universidade; consti-
tui, nesse sentido, um ato de fé que rejeita os dogmatismos de ambas 
as partes, os preconceitos mútuos e as hegemonias de pensamento que 
excluem os trânsitos e as constantes formulações. A serviço de uma 
verdade que não tem um dono, a academia pode promover tanto as 
especializações quanto as grandes sínteses que expõem o sentido global 
e final da natureza e da história. 
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As reflexões ora apresentadas nesse percurso panorâmico nasce-
ram em diferentes momentos e destinaram-se, cada qual segundo seus 
objetivos específicos, a pensar aspectos dessa relação histórica em plena 
vivacidade, da teologia com as dinâmicas acadêmicas. A origem diversa 
dos textos não impediu esse momento de articulação que aqui pretende 
ser mostrado como um todo. Ao contrário, as temáticas se amarram no 
eixo comum da teologia em diálogo com a ciência, no âmbito da comu-
nidade acadêmica, e se mostra, desde então, como ciência legítima, apta 
a participar das políticas acadêmicas e dos debates levantados no ensino e 
na pesquisa. Vale observar que não se trata propriamente de uma síntese 
orgânica sobre o assunto, mas de aproximações que elucidam alguns de 
seus aspectos, tendo como lugar vital as práticas da pesquisa e do ensino 
de teologia na universidade e, de modo direto, a inserção da disciplina teo-
lógica nos cursos de graduação. Por essa razão, o leitor não se surpreenda 
com repetições que possam ocorrer nessas diversas aproximações feitas 
em cada uma das partes que compõem o conjunto. Essa diversidade, filha 
da diversidade temporal que condiciona na raiz toda fixação escrita, tem, 
portanto, seu ponto de encontro na questão sempre atual da investigação e 
do ensino da teologia concretizados na comunidade acadêmica. O esforço 
de pensar a teologia em sintonia com o pensamento científico, no âmbito 
dos diversos cursos universitários, possibilitou as reflexões presentes, 
sem qualquer pretensão de conclusão, porém com o intuito claro de que 
é possível pensar teologicamente os objetos das diversas ciências, assim 
como as próprias ciências. Nesse diálogo, a teologia ensina e aprende, e 
se mostra legítima até mesmo para aqueles que não professam a fé que 
a referencia epistemologicamente como área de conhecimento. Essa 
empreitada já comunicada pelo autor em outra ocasião em ensaio de 
natureza mais pedagógica12 permanece sedutora e desafiante, e pretende 
dar um passo à frente no presente momento, servindo-se, por um lado, 
da longa tradição que se arranca desde o século XIII e denomina a teologia 
como ciência e, por outro lado, das práticas científicas atuais exercitadas 
na academia, onde a teologia ainda clama novamente por cidadania. 
Nesse sentido, os recuos teóricos e históricos que serão feitos em vários 

12 Cf. J. D. PASSOS, Teologia e outros saberes: Uma introdução ao pensamento teológico, São 
Paulo: Paulinas, 2010.
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momentos da exposição não trazem qualquer intencionalidade de eru-
dição ou de abstração conceitual; visam unicamente ancorar as questões 
práticas atuais em suas raízes mais profundas, sejam aquelas da longa 
temporalidade histórica, sejam as dos fundamentos epistemológicos do 
conhecimento teológico. A dimensão acadêmica da teologia não constitui 
de forma alguma uma novidade, ainda que possa parecer aos ouvidos mais 
afinados com suas funções estritamente eclesiais ou, na pior das hipóteses, 
na produção de uma pragmática clerical destinada ao consumo imediato 
dos produtos e das semânticas pastorais. 

Por essas razões contextuais, a linguagem utilizada difere, em seus 
conceitos e jargões, daquela utilizada em estudos teológicos de nature-
za mais eclesial e pastoral. Não se trata, evidentemente, de uma ruptura 
com a referência eclesial inerente à teologia – sendo esta um discurso 
da fé e a partir da fé ancorada inevitavelmente em uma tradição con-
creta –, mas uma postura hermenêutica que tece a interpretação e, por 
conseguinte, um discurso no interior de uma comunidade acadêmica 
e que se esforça por falar com sua cultura e com seus sujeitos. Em ter-
mos missiológicos atuais, trata-se de um exercício de inculturação do 
discurso da fé na comunidade acadêmica, o que, em termos clássicos, 
já fora colocado ao buscar as relações entre fé e razão. Vale observar, 
antes mesmo que o leitor atento o faça, que se trata de uma reflexão 
ancorada em uma prática ecumênica de teologia, porém dentro de 
referências teológicas nitidamente de tradição católica. É a partir desse 
universo prático e teórico que são buscadas as relações entre teologia e 
universidade e deste advém, certamente, os limites e as possibilidades 
expostas pelos textos ora apresentados. O autor professa uma concep-
ção de teologia como um produto cultural – teórico, metodológico e 
institucional – elaborado no interior da tradição judaico-cristã, desde 
que fecundada pelo logos grego no início da era cristã. É nesse marco 
que se tornou possível formar e definir uma reflexão que, articulando 
fé e razão, construiu uma história de paradigmas de longa duração e que 
se tornou currículo no interior das instituições de ensino. Em outros 
termos, a teologia é um conhecimento legítimo do Ocidente cristão, 
conhecimento que construiu sua semântica conceitual e seu estatuto 
epistemológico nesse habitat cultural e político, cabendo exceções para 
os pensadores judeus e islâmicos da baixa Idade Média que, de fato, 
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pensaram suas tradições na esteira teórica aristotélica. Como outros 
conhecimentos, a teologia é filha geneticamente pura do Ocidente, 
porém diferentemente desses, é filha por demais caseira que não ofe-
receu seus resultados para outras culturas não ocidentais, como a irmã 
gêmea filosofia ou mesmo o direito. Foram, de fato, somente as ciências 
modernas – as puras e as empíricas – que se tornaram universais a 
ponto de transpor as diferenças culturais. 

Contudo, a teologia continua participando dos destinos políticos 
e científicos da modernidade, apesar de seu longo distanciamento das 
academias públicas na parte latina do Ocidente. A dialética entre a fé 
e a razão tem hoje novos desafios epistemológicos, no contexto da 
sociedade tecnocientífica e da cultura plural. Nesse sentido, o passado 
ao qual se recorre com frequência pode ser uma luz para os tempos 
atuais, mas não uma fonte de receituários acabados. A teologia não é 
nem a palavra primeira nem a última palavra pronunciadas na comuni-
dade científica, mas uma palavra que pretende servir à razão que busca 
a verdade incessantemente, na medida em que aponta para os limites da 
realidade elucidada pelas ciências em nome do valor absoluto do huma-
no e da vida, em nome de uma razão que deseja pensar ilimitadamente 
a partir de um extremo a que possa chegar o pensamento. Aprender 
do passado não pode ser jamais repeti-lo de modo fundamentalista, 
mas, ao contrário, retirar dele a postura que o constituiu como força 
crítica e criativa e que construiu formulações capazes de responder de 
modo coerente aos desafios da época. Trata-se de aprender a pensar 
como se pensou no passado, e não de repetir o pensamento nos dias de 
hoje. Aliás, não é outro o genuíno significado de tradição como trans-
missão, e não como repetição. É nesse espírito e com esse propósito 
que as reflexões avançam do passado ao presente, buscam no passado 
inspiração para o presente e constroem analogias entre os diferentes 
paradigmas teológicos instituídos nas diferentes temporalidades.

A Parte I deste livro oferece uma descrição da teologia nas origens 
da universitas, quando foi seu carro-chefe e esteve inserida no coração 
daquela comunidade de mestres e discípulos como um conhecimento 
não somente legítimo, mas também necessário para a compreensão 
do conjunto da realidade e para o exercício do pensamento que, desde 
então, se estruturava em quatro faculdades, a de Artes, a de Direito, a 
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de Medicina e a de Teologia. Essa configuração era, de um lado, o fruto 
maduro daquilo que estivera sob latência no interior dos mosteiros, 
reproduzindo no fundo dos currículos a tradição agostiniana e, de outro 
lado, a incorporação das novidades daquele século de revoluções: a 
sociedade urbana, as interações sociais por meio do comércio, as corpo-
rações autônomas e a chegada de novos conhecimentos à Europa pelas 
mãos dos árabes, sobretudo da ciência aristotélica. As universitates de 
mestres e discípulos constituem a síntese mais elaborada e duradoura 
dessa época áurea, quando foram inventados o ensino superior e suas 
áreas, currículos, métodos de ensino e formatos de titulação que ins-
tituíam os profissionais docentes pela licentia ubique docendi. A teologia 
acadêmica atual é devedora dessas criações do século XIII, tanto no 
sentido metodológico quanto institucional. Desse século revolucioná-
rio ainda ecoa o ensinamento de que a teologia pode e deve ser refeita 
na sintonia fina com o contexto em que se insere, particularmente 
no diálogo com as ciências e com aquelas ciências novas que bancam 
as antigas e provocam novas sínteses. E, para tanto, Tomás de Aquino 
permanece perene, por certo não por suas formulações repetidas de 
modo intacto, mas por sua postura de elaborador de grandes sínteses 
feitas a partir do diálogo com as ciências da época. 

A Parte II focaliza quatro tópicos centrais da configuração do 
saber na universidade atual: a filosofia, as artes, as ciências e as tecno-
logias. Evidentemente, a prática acadêmica universitária vai além dessas 
quatro grandes frentes de produção e transmissão do conhecimento. 
Além de desdobrar cada uma delas em um número avultoso de áreas, 
subáreas, ciências, cursos, disciplinas e paradigmas teórico-metodoló-
gicos, tem produzido cruzamentos fecundos, que geram novas áreas/
cursos a uma velocidade magnífica. Basta verificar os desdobramentos 
da área tecnológica, sobretudo no campo da informática, que interage 
diretamente com a comunicação e com as artes. O avanço das espe-
cializações se impõe não somente por sua consistência epistemológica 
– amadurecimento teórico e pedagógico que justifica a constituição de 
uma nova ciência ou de um novo curso –, mas também por sua eficácia 
no curso do desenvolvimento da produção e das intervenções da vida 
biológica e social. A dialética sempre mais visível e demandada episte-
mologicamente entre a ciência que se especializa no objeto micro e a 
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retomada do aspecto global do conhecimento, o domínio holístico do 
humano inserido na sociedade e na natureza, tem pautado os pensado-
res das ciências e, até mesmo, projetos político-pedagógicos. A teologia 
se insere nessa dinâmica aberta para a complementação necessária dos 
diversos saberes na busca de patamares mais sustentáveis, humanos e 
éticos para o conjunto da vida na terra. 

Finalmente, a Parte III aproxima-se de duas questões implicadas 
nas relações críticas e construtivas da teologia com os demais sabe-
res, ofício realizado no âmbito da comunidade acadêmica: o diálogo 
como postura e método inerente ao fazer teológico que se arranca da 
experiência de fé na busca dos meios adequados de racionalização e os 
enfrentamentos concretos da teologia dentro da academia. A univer-
sidade se mostra, de fato, como lugar natural e contexto apropriado 
à construção crítica e criativa do conhecimento teológico, como nas 
suas origens no distante século XIII. A atual configuração do saber, 
com seus novos fundamentos epistemológicos, abre novos espaços e 
novos desafios que permitem à teologia entrar no panteão das ciências 
modernas com suas ferramentas críticas, e aí se encarnar como mais 
um logos capaz de gerar de novo, de decodificar e recodificar a realidade 
e o próprio conhecimento. Superando todas as formas de eclesiocen-
trismo, a teologia encontra sua identidade mais original como ciência 
da fé, de onde retira seus fundamentos teóricos e metodológicos e 
pode, além de nutrir-se a si mesma enquanto conhecimento, contribuir 
com a nutrição da teologia dogmática e pastoral.

Toda identidade se constrói na relação, ensinam os entendidos do 
assunto. Com a teologia não é diferente. Sem o diálogo, ela se torna um 
discurso ossificado do passado e perde sua identidade como discurso 
da fé, como serva da lucidez da Palavra. E perde o lógos que se faz no 
exercício permanente do pensamento que distingue e opera na rela-
ção de comunicação com o outro. Perde também o Teo que se mostra 
vivo na história presente e aí comunica sua mensagem que convida ao 
discernimento da fé e da razão. 


