
V SEMINÁRIO NACIONAL RELIGIÃO E SOCIEDADE: O ESPAÇO DO 

SAGRADO NO SÉCULO XXI. 

 

 

Tema: Religião e Sociedade: o espaço do Sagrado no século XXI 

 

Apresentação: 
 
O Núcleo Paranaense de Pesquisa em Religião (NUPPER), fundado em abril de 2003, é um grupo de 
investigação científica independente, interinstitucional e interdisciplinar que objetiva, sob a ótica das 
ciências humanas, analisar o fenômeno religioso em sua unidade e diversidade. Atualmente constitui-se 
também como um grupo de pesquisa do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, com 18 
pesquisadores, 11 estudantes em cinco linhas de pesquisa. 
 
Neste seminário serão discutidas as diferentes cosmovisões que se firmaram nas últimas décadas e que 
têm contribuído para uma releitura do sagrado nas diferentes sociedades e instituições religiosas e para a 
construção de um novo discurso religioso. Em decorrência, um crescente número de pesquisadores tem-
se voltado para o tema da religião, das religiosidades e instituições religiosas, multiplicando estudos e 
pesquisas cujos resultados contribuem para a compreensão do sagrado nas suas múltiplas formas de 
manifestação, nas diferentes práticas da religiosidade e das crenças. Parte-se do pressuposto de que a 
relação entre o homem e o sagrado ultrapassa a institucionalização das manifestações da fé envolvendo, 
portanto, fatores culturais, psíquicos, míticos, simbólicos, mágicos e religiosos.  Este Seminário reunirá 
pesquisadores e estudiosos que em seu fazer científico exploram essas temáticas e será uma 
oportunidade para trocar informações, debater questões teóricas, sugerir e avaliar novas metodologias de 
análise e de técnicas de pesquisa que apontem caminhos para os novos estudos sobre estas temáticas. 
O NUPPER constitui grupo de pesquisa registrado no CNPq.   
 
 

Programa: 

 

14 e 15 de agosto de 2009 (sexta feira à noite e sábado o dia todo) 

 

PROGRAMA 

1. Abertura 

 

MESAS REDONDAS 

 

Mesa 01. Tema: Ciências Humanas, Teologia e Ciências da religião: aproximações 

e especificidades. 

Moderador: Euclides Marchi 

Expositor: Haroldo Reimer 

Debatedor: Marlon Flucks 

 

Mesa 02. Tema: Linguagens religiosas e a política 

Expositor: Wolf Dietrich Gustav Johannes Sahr 

Debatedor: Sylvio Fausto Gil Filho 

 

GRUPOS TEMÁTICOS. 

 

Grupo 01. Religião e Institucionalidades Religiosas. 

 (coordenação: Agemir Dias de Carvalho e Marlon Fluck) 
 
Recentemente observa-se a existência de muitos trabalhos que abordam o tema das instituições 
vinculadas a diferentes grupos e associações religiosas. Este grupo temático agregará as pesquisas que 
refletem sobre a formação das instituições religiosas propriamente ditas, suas especificidades 
(congregações, ordens, associações e demais formas de organização), tendo como propósito a vivência 
religiosa e o trabalho social. 



 

 

 

Grupo 02. Religião e  Espacialidades Religiosas. 

(coordenação: Sylvio Fausto Gil Filho e Wolf Dietrich Gustav Johannes Sahr) 

 
Este grupo temático agregará as pesquisas que tratam do Espaço e Religião a partir das diversas 
espacialidades religiosas configuradas na sociedade. 
 

 

Grupo 03. Religião e Relações de Gênero. 

(coordenação: Uipirangi Franklin da Silva Câmara e Edson Martins) 

 
Este Grupo temático agregará as pesquisas que abordem a Religião e as Relações de Gênero nos seus 
múltiplos aspectos individuais e sociais. 
 

 

Grupo 04. Religião, Educação e Ensino Religioso. 

(coordenação: Sérgio Rogério Azevedo Junqueira e Névio de Campos) 
 
Este Grupo Temático agregará as pesquisas que tratam da educação, religião e ensino religioso, seja nas 
escolas públicas ou religiosas; ensino das tradições religiosas nas comunidades; o papel das instituições 
religiosas nas políticas educacionais e educação nas escolas religiosas, considerando aspectos diversos, 
que vão desde a análise dos modelos pedagógicos, regulamentos e práticas educacionais, espaço e 
sociabilidades. 
 

 

Grupo 05. Religião, Imigração e Religiosidade Popular. 

(coordenação: Vera Irene Jurkevics, Roseli Boschilia e Lourival Andrade Júnior) 

 
Tendo em vista a predominância da diversidade do pluralismo das manifestações religiosas na sociedade 
contemporânea, este Grupo Temático a agregará as pesquisas que estudam as questões conceituais 
sobre religião, imigração e religiosidade popular, focalizando suas manifestações e desdobramentos 
formais e informais, como rituais litúrgicos, cultos públicos, devoções aos santos, à divindades e às 
pessoas, bem como crendices, imaginários, magia e religiosidades alternativas. 

 

 

Grupo 06. Religião: abordagens filosóficas, literárias e teológicas. 

(coordenação: Reginaldo José dos Santos e Edilson Soares de Souza) 
 

O grupo agregará as abordagens filosóficas, teológicas e literárias sobre a religião, bem como as 
pesquisas e os estudos sobre relações, influências e críticas entre a religião e a filosofia, a teologia e a 
literatura. 

  
 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:  
 
Faculdade Teológica Batista do Paraná – FTBP 
 
Rua Silva Jardim, n. 1859.  Bairro Água Verde, Curitiba. PR 
CEP: 80250-200  
Fone: 30248142.  
 
DATAS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:  
 
14 e 15 de agosto de 2009. (sexta-feira – noite; sábado – dia todo) 
 



 
PROGRAMA DO SEMINÁRIO 
 
14 DE AGOSTO DE 2009. 
 
18:00h - inscrições e credenciamento 
 
19:00h - abertura 
 
19:30 às 22:00h – Mesa Redonda 1  
 
 
 
15 DE AGOSTO DE 2009. 
 
 
08:00h às 10:00h - GRUPOS TEMÁTICOS: Apresentação de Pesquisas 
 
10:00h às 10:20h-Intervalo 
 
10:20h às 12:00h – GRUPOS TEMÁTICOS: Apresentação de Pesquisas 
 
12:00h ás 13:30h. Almoço 
 
13:30h às 15:30h – GRUPOS TEMÁTICOS: Apresentação de pesquisas 
 
15:30h às 15:50h – Intervalo 
 
15:50h às 17:30h – MESA REDONDA 2.  
 
17:30h às 18:00h – Encerramento. 

 


