
Pela Democracia, 
Diversidade e Direitos



O ISER
O Instituto de Estudos da Religião, ISER, é uma organização da 

sociedade civil, de caráter laico, comprometida e dedicada à 
causa dos direitos humanos e da democracia.

Fundado pelo teólogo e escritor Rubem Alves na UNICAMP, no 
contexto brasileiro dos anos 1970, o ISER acompanhou o 

desenvolvimento de movimentos sociais voltados para luta 
dos direitos humanos, englobando uma série de temáticas 

específicas.



SISTEMA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS

RELIGIÃO E   
ESPAÇO PÚBLICO

CONFLITO E
PARTICIPAÇÃO

TEMAS



AÇÕES
TREINAMENTO E 

CAPACITAÇÃO

PROJETOS 
ESTRATÉGICOS

INCIDÊNCIA 
POLÍTICA

ESTUDOS E PROJETOS 
DE PESQUISA

AVALIAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

AVALIAÇÃO DE 
POLÍTICAS PRIVADAS



● Mapeamento e análise de candidaturas evangélicas nas Eleições de 2018 ao Poder 
Legislativo no estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia

● Análise dos seis primeiros meses de gestão do governo federal nas áreas de 
Educação (MEC) e Direitos Humanos (MMFDH), com foco no levantamento de 
informações sobre a atuação de grupos evangélicos

● Organização do Seminário Religião, Política e Direitos Humanos  - outubro de 2019, 
em parceria com a Conectas Direitos Humanos;

Desde de sua fundação, esta é uma área prioritária de pesquisa e atuação do ISER, 
sendo ainda mais importante neste momento de maiores evidências sobre a influência 
de grupos religioso na política brasileira - em especial os evangélicos.

● Analisar mecanismos e técnicas de poder de grupos evangélicos a partir do 
monitoramento do Poder Executivo e Legislativo 

● Promover uma melhor compreensão sobre a diversidade do mundo evangélico e 
qualificar o debate público sobre a captura corporativa do Estado por 
determinadas forças/grupos religiosos.

O QUE É

OBJETIVOS

RESULTADOS



● Crescimento da rede que articula religiosos e cientistas sobre agenda climática, 
com participações conjuntas em atos e conferências nacionais e internacionais, 
por exemplo COP 25 em Madri, na Conferência Brasileira de Mudanças Climáticas 
em Recife (2019).

● Cientistas e religiosos participaram de debates qualificados sobre a crise climática, 
suas causas, consequências e estratégias de resiliência em diferentes espaços 
religiosos.

Iniciativa que reúne lideranças religiosas de diferentes tradições em torno do tema da 
urgência climática.

● Disseminar novas narrativas sobre mudanças climáticas com base científica e 
dimensão sagrada.

● Ampliar o engajamento de lideranças religiosas sobre a crise climática e qualificar 
suas falas com saberes científicos.

O QUE É

OBJETIVOS

RESULTADOS



● Encontro IRI em SP (Dez de 2019)
● Encontro IRI no Rio (Mar de 2020)
● Encontros em Manaus, Brasília e Belém ainda em 2020
● Formação de uma rede comprometida e ativa

Aliança internacional inter-religiosa que trabalha para trazer urgência moral e liderança 
baseada na fé para acabar com o desmatamento tropical.

● Oferecer treinamento e ferramentas necessárias para formar defensores 
eficazes da proteção das florestas tropicais

● Criar oportunidades para diversos grupos falarem em conjunto, para acabar com 
o desmatamento tropical

● Mobilizar compromisso das lideranças em traduzir e compartilhar esses 
aprendizados dentro de suas comunidades de fé

O QUE É

OBJETIVOS

RESULTADOS



● Diagnóstico da realidade local dos moradores. 
Estamos na fase inicial de execução de projetos que resultarão em fortalecimento 
da capacidade de mobilização e organização comunitária;  ampliação da 
educação socioambiental e patrimonial; e desenvolvimento socioeconômico dos 
beneficiários.

Trabalho Social em quatro condomínios do Minha Casa Minha Vida, sendo três  em 
Belford Roxo (Biaxada Fluminense) e um em Niterói (Região Metropolitana).

● Melhorar a qualidade de vida dos beneficiários residentes nos condomínios, de 
acordo com suas necessidades específicas, através da implementação de 
diversos projetos sociais.

O QUE É

OBJETIVOS

RESULTADOS



● Diagnóstico da realidade local dos moradores. 
Estamos na fase inicial de execução de projetos que resultarão em fortalecimento 
da capacidade de mobilização e organização comunitária;  ampliação da 
educação socioambiental e patrimonial; e desenvolvimento socioeconômico dos 
beneficiários.

Trabalho Social em condomínios do Minha Casa Minha Vida na cidade de Lavras (Minas 
Gerais).

● Melhorar a qualidade de vida dos beneficiários residentes nos condomínios, de 
acordo com suas necessidades específicas, através da implementação de 
diversos projetos sociais.

O QUE É

OBJETIVOS

RESULTADOS



● Lançamento e manutenção de uma página de internet contendo informações sobre 
audiências de custódia a nível nacional. 

● Lançamento e Disseminação de Manual sobre Audiência de Custódia. 
● Pesquisa na área de audiência de custódia. 
● Seminário temático sobre audiência de custódia, prisão preventiva e alternativas ao 

encarceramento.

Projeto dedicado a abordar alguns dos principais desafios e causas das altas taxas de 
detenção preventiva no país e no Rio de Janeiro em particular.

● Melhor implementação das audiências de custódia no Rio de Janeiro, com a 
conseqüente redução da prisão preventiva; 

● Sensibilização de operadores do sistema de justiça criminal sobre os impactos 
negativos da prisão preventiva e sobre as ferramentas e estrutura existentes para 
reduzir o encarceramento e a prisão preventiva, em particular; 

● Promover um debate público mais qualificado sobre o sistema de justiça criminal; 
● Maior organização e qualificação de diferentes partes interessadas (movimentos 

sociais, ONGs, pesquisadores, pessoas que foram presas e suas famílias) mobilizadas 
para reduzir a detenção antes do julgamento e o encarceramento em massa.

O QUE É

OBJETIVOS

RESULTADOS

FORTALECENDO REDES PARA REDUÇÃO DO 
ENCARCERAMENTO EM MASSA E DA PRISÃO 
PROVISÓRIA 



● 176 familiares atendidos em 2019 
● Prêmio Maria Carolina de Jesus de Direitos Humanos

Núcleo que identifica e acolhe familiares de vítimas da violência do Estado no Rio de 
Janeiro.

● Oferecer apoio psicológico, psiquiátrico e social, em geral, à famílias de origem 
periférica, que não encontram nas esferas públicas nenhuma assistência ou 
reparação após episódios violentos por parte de agentes do Estado.

O QUE É

OBJETIVOS

RESULTADOS

NAPAVE - Núcleo de Atendimento Psicológico às 
Vítimas da Violência do Estado 



PUBLICAÇÕES
CADERNOS DO ISER LIVROS E RELATÓRIOS DE PESQUISA

20 EDIÇÕES DESDE 1974 90+ PUBLICAÇÕES DESDE 1988



PUBLICAÇÕES
LIVROS PIONEIROS COM FOCO EM RELIGIÃO E POLÍTICA

1985 1998 2013 2017



PUBLICAÇÕES
RELIGIÃO & SOCIEDADE

78 NÚMEROS DESDE 1977 72 EDIÇÕES DESDE 1981

COMUNICAÇÕES DO ISER

http://www.iser.org.br/site/comunicacoes-iser/


PUBLICAÇÕES
COMUNICAÇÕES DO ISER

1ª fase (1981) 2ª fase (1985) 3ª fase (1992)

(1981 - presente)



PUBLICAÇÕES
COMUNICAÇÕES DO ISER

1996

Violência urbana

1997 1998



PUBLICAÇÕES
COMUNICAÇÕES DO ISER

1998

Juventude

1999 2002



PUBLICAÇÕES
COMUNICAÇÕES DO ISER

2000

Problemas da cidade

2001 2005



PUBLICAÇÕES
COMUNICAÇÕES DO ISER

2005

Populações

2006 2015



PUBLICAÇÕES
COMUNICAÇÕES DO ISER

2000

Favela

2003 2004



PUBLICAÇÕES
COMUNICAÇÕES DO ISER

1992

Meio ambiente

2000 2009



ISER NA MÍDIA



ISER NAS REDES

650+ INSCRITOS

1,7K+ SEGUIDORES

6K SEGUIDORES

500+ SEGUIDORES

Informações coletadas em agosto de 2020



APOIADORES



CONSELHOS

Comitê Nacional de Prevenção 
e Combate à Tortura (CNPCT)

Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos Humanos (CEDDH)

Conselho Estadual de Defesa e Promoção 
da Liberdade Religiosa (CONEPLIR)

Coletivo RJ - Memória, 
Verdade e Justiça

Comitê Nacional de Respeito à 
Diversidade Religiosa (CNRDR)

Comitê para Prevenção de Homicídios 
de Adolescentes (UNICEF)



FONTE DE RECURSOS

FONTE: BALANÇO 2019



CONTATO

comunicacao@iser.org.br

Avenida Presidente Vargas, nº 502/16º andar, 
Centro, CEP 22071-100, Rio de Janeiro, RJ

www.iser.org.br

+55 21 2558-3764

@isernarede


