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Paulo Augusto de Souza Nogueira, doutor em teologia pela Universidade de
Heidelberg e docente no programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião na
Universidade Metodista de São Paulo há vinte anos, organizou o livro Linguagens da
Religião, publicado pela editora Paulinas com o selo da ANPTECRE (Associação dos
Programas de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião).
O referido livro é um dos nove volumes que constituem a coleção estudos da
religião. Na apresentação dessa coleção o Dr. Afonso Maria Ligorio Soares destaca o
“compromisso de oferecer a pesquisadores e estudiosos obras atualizadas e de abordagem
multidisciplinar sobre o fenômeno religioso” (p.7), assim como o objetivo de “reunir títulos
das mais diversas perspectivas” (Idem), privilegiando “trabalhos que se esforcem por um
diálogo inter e transdisciplinar entre a realidade da religião e suas interfaces com a Ciência, a
Economia, o Direito, as Relações Internacionais e a Educação” (idem). Além disso, outro
objetivo é “proporcionar um veículo a mais de divulgação das pesquisas que vem sendo
desenvolvidas em nossas universidades ao longo das últimas décadas, além de, pontualmente,
facilitar a apresentação de alguns textos fundamentais de pesquisadores internacionais para o
público brasileiro”.
No que diz respeito ao conteúdo do livro, a obra é uma compilação de oito textos
que, como sugere o título, apresentam os principais objetivos, métodos e conceitos das
subáreas das linguagens da religião. Na introdução Nogueira afirma que o livro pretende
“oferecer uma contribuição teórico-metodológica para o estudo acadêmico da religião na
sociedade brasileira” (p.9) e que a hipótese compartilhada nos textos não é a de que a religião
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apenas tem seus conteúdos expressos pela linguagem, mas que ela mesma se estrutura por
meio da linguagem (idem). Assumidamente, tal perspectiva de leitura do fenômeno religioso
não é inovadora, pois deriva de práticas já consolidadas do estudo da religião, por um lado,
tem relação com a longa trajetória da hermenêutica filosófica e teológica, por outro lado,
também tem relação com as origens das Ciências da Religião no século XIX, a partir da
perspectiva Max Müller (idem).
Os títulos dos textos que constituem o livro e seus respectivos autores são os
seguintes: “Religião como texto: contribuições da semiótica da cultura” (pp.13-30) (Dr. Paulo
Augusto de Souza Nogueira); “Hermenêutica fenomenológica e a tematização do sagrado”
(pp.31-67) (Dr. Rui de Souza Josgrilberg); “Interpretação das imagens na teologia e nas
ciências da religião” (pp.69-106) (Dr. Etienne Alfred Higuet); “Literatura latino-americana e
arquétipos míticos: uma proposta de análise” (pp.107-134) (Dra. Ana Lúcia Trevisan);
“Estudos de „escrituras‟ e a Ciência da Religião: da hermenêutica de textos à percepção de
sujeitos religiosos em ação significativa e produção de sentidos” (pp.135-164) (Dr. Pedro
Lima Vasconcellos); Estética da recepção e hermenêutica bíblica (pp.165-190) (Dr. José
Adriano Filho); “Pluralidade religiosa e de expressões do transcendente na cultura
brasileira/latino-americana: questões metodológicas” (pp.191-218) (Dr. Afonso Maria Ligorio
Soares); “A importância da lógica plural para o método teológico” (pp.219-254) (Dr. Claudio
de Oliveira Ribeiro).
Sem dúvidas, a obra é uma contribuição significativa para o estudo acadêmico das
ciências da religião e da teologia no Brasil, pois, metodologicamente, encaminha o leitor no
que há de mais efervescente no assunto nas universidades do país. Essa é uma leitura
obrigatória para todos aqueles que pretendem adentrar na discussão, tanto por desejarem se
inserir em um curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião ou Teologia nas linhas de
pesquisa relacionadas com as linguagens da religião, quanto para aqueles que pretendem se
manter informados a respeito do assunto.
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