
Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 02 a 06 de junho de 2014 

 

 
 

 O HUMANISMO INTEGRAL NA RELAÇÃO ENTRE 

TEOLOGIA E CIÊNCIA NATURAL 

 
Daniel D’Agnoluzzo Zatti, Prof. Dr. Leomar Antônio Brustolin (orientador) 
  

 Faculdade de Teologia, PUCRS   
 

 
Resumo 

 

 

Durante muito tempo a Teologia pretendia ter uma resposta para todas as questões. 

Com a emancipação da razão moderna e o progresso científico, a Teologia foi deposta desse 

pedestal e teve que ceder o lugar para a Ciência. Esta, por sua vez, também assumiu, de uma 

outra forma, a função de dar todas as respostas para as perguntas da humanidade. A 

Modernidade interpretou com chave científica as forças da natureza, a constituição do ser 

humano, as relações sociais e os movimentos da história. Criou-se uma civilização baseada na 

Ciência e na técnica. Com essa revolução de paradigmas, o ser humano não depende mais da 

natureza, mas esta depende da ação humana.  

O presente trabalho objetiva a identificação de elementos da relação entre Teologia e 

Ciências que possibilitam a compreensão do ser humano integral e solidário, através da 

revisão sistemática da literatura disponível, referentes ao humanismo integral, às noções de 

humanismo que os diversos grupos de cientistas sustentam, à fragmentação da noção de 

pessoa e à antropologia moderna. 

A problemática se insere na visão unilateral da vida proposta (implicitamente) por 

inúmeros cientistas. Para a ciência, a análise da realidade supõe fragmentá-la em suas 

menores partes constituintes para compreender a unidade básica que é o indivíduo. Impõe-se 

aí uma tarefa para a teologia, que compreende o ser humano na sua totalidade. Ele não se 

reduz a processos físico-químicos, mas transcende à matéria, revelando-se um ser de 

linguagem, trabalho, religião, costumes, relações, cultura. O grande questionamento sobre a 

compreensão científica concebida pela sociedade moderna é exatamente a de identificação de 
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“natureza” com “utilidade” e “exatidão”, sem levar em consideração a complexidade de 

sistemas relacionais destas com o ser humano que a domina. 

Diante dos limites da Ciência, concede-se que a Teologia entre na rede dos saberes 

para colaborar com sua especificidade. Descobre-se uma ambivalência da Teologia e da 

Ciência para o progresso humano. Uma colaborando para apontar ao sentido da história; outra 

para a observação da natureza e a dedução lógica. 

Nossa vida é também sustentada pelas leis naturais, mas não apenas. Ela é vida com e 

para os outros. A ética da alteridade sustenta a vida e é sustentada pelas relações. Quando se 

cansa de cuidar, de dar atenção, de participar da dor do outro, nos tornamos indiferentes e 

deixamos de amá-lo. Sem essa, nem a biologia sustenta a vida. Sem ela, se morre. 
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