EDITORIAL

HUMANIDADES EM PERSPECTIVA: RELIGIÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Olá, leitora! Olá, leitor!
Apresentamos o novo número do Caderno Intersaberes, com o dossiê Humanidades
em perspectivas: religião, ciência, tecnologia e inovação na sociedade contemporânea, com
pesquisas desenvolvidas por discentes e docentes dos cursos de Teologia, Sociologia, Filosofia
e Ciência da Religião do Centro Universitário Internacional — Uninter. A religião, a ciência, a
tecnologia e a inovação são elementos influentes na sociedade atual, notadamente no Brasil,
razão pela qual devemos nos debruçar sobre a pesquisa para contribuir à construção de uma
sociedade cada vez melhor.
A pandemia da Covid-19 evidenciou diversas situações no mundo, como a da
desigualdade social, do deficit de moradia e da relevância da tecnologia e da ciência. Todos os
setores da sociedade foram impactados, inclusive as religiões. No Brasil, aulas e reuniões
litúrgicas foram adaptados para a modalidade remota. Os impactos desse acontecimento global
permanecerão por muitos anos e, por ser fenômeno totalmente imprevisível, precisamos
continuar a refletir sobre o tema, o qual o dossiê deste número enfrenta a partir de alguns artigos.
O leitor encontrará pesquisa sobre a importância da conscientização ambiental. O
cuidado com o meio ambiente é mandamento constitucional que se impõe ao nosso tempo.
Precisamos promover uma educação comprometida com a sustentabilidade, convictos sobre ser
o único caminho possível para salvar o planeta.
Outros temas abordados dizem respeito à formação de professores e ao desenvolvimento
de uma educação da afetividade para ampliar nossas perspectivas teórico-metodológicas, bem
como fortalecer a formação continuada e a pedagogia do afeto, elementos essenciais à
edificação de uma sociedade onde a paz e a solidariedade sejam vivenciadas, e as divergências,
celebradas.
O leitor encontrará ainda pesquisas sobre autores clássicos relevantes, como Santo
Agostinho, de artistas como Sebastião Salgado, entre outros.
Desfrutar da experiência e da grandeza dos autores clássicos é um privilégio do qual
jamais devemos abdicar. Para os tempos difíceis que vivemos, gostaríamos de lembrar um verso
de Que tal um Samba, música de Chico Buarque de Holanda: precisamos estar unidos para

“desmantelar a força bruta”. A ciência, a religião, a tecnologia e a inovação são nossas aliadas.
Vamos juntos!
Excelente leitura a todas e todos!
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