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Nota introdutória 

O Relatório apresentado para Provas de Agregação diz respeito à 

disciplina de Sociologia das Religiões. Esta unidade curricular é de carácter 

opcional e insere-se no 3º ano do 1º semestre da licenciatura em Sociologia da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). Embora tenha sido 

integrada na reestruturação realizada no âmbito do processo de Bolonha, 

iniciado em 2007/2008, correspondendo-lhe 6 ects, a disciplina de Sociologia 

das Religiões começou a fazer parte do currículo do curso de licenciatura 

desde o ano lectivo 2004/2005.  

Em termos de estrutura este Relatório encontra-se organizado em três 

blocos fundamentais. 

Através do primeiro, enquadramos a disciplina de Sociologia das 

religiões no âmbito da licenciatura em Sociologia (1º ciclo de Bolonha), 

explicitando o seu objecto e alcance. Neste ponto, é ainda realizado um 

exercício de reflexão acerca da tardia autonomização da sociologia das 

religiões na sociologia. Esse fenómeno também ocorre, temporalmente 

agravado, no meio académico português, dados os condicionalismos 

histórico-sociais de natureza endógena.  

Numa segunda parte, é apresentada a estrutura do programa e dos 

conteúdos leccionados, sublinhando as opções efectuadas e respectiva 

pertinência.  

Finalmente, num último bloco, é elencado o material de apoio 

colocado à disposição dos alunos – bibliografia fundamental, bibliografia 

complementar, textos científicos, documentos escritos e materiais 

videográficos – fundamentais enquanto suporte científico-pedagógico das 

aulas teórico-práticas e das sessões de natureza tutorial. É ainda explicado, 

num último ponto, o sistema de avaliação adoptado.  
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I. A disciplina de Sociologia das religiões no 

quadro da licenciatura em Sociologia (1º ciclo de 

Bolonha) 

1. Objecto e âmbito da disciplina 

A disciplina de Sociologia das Religiões passou a figurar como disciplina 

optativa no Curso de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto desde o ano lectivo 2004/2005. Ao longo destes anos de funcionamento, 

a disciplina foi objecto de ajustamentos científicos e pedagógicos, resultantes 

da reflexão acerca da experiência de docência e da atenção dedicada às 

publicações que anualmente vão sendo editadas e, mais recentemente, em 

consonância como o modelo ensino-aprendizagem inaugurado com o 

processo de Bolonha, como se disse, em 2007/2008. 

Os fenómenos religiosos constituem o objecto da sociologia das 

religiões. Nessa medida, o primeiro propósito científico consiste em sensibilizar 

os alunos para o facto de o tema da religião – algo onde a ruptura com o 

senso comum se opera com especial dificuldade – poder ser estudado 

cientificamente. Efectivamente, desde o início da docência desta disciplina, 

pude constatar três factos: as lacunas dos alunos em termos de uma “cultura 

geral” mínima em assuntos de natureza religiosa, a frequência dos juízos de 

valor e o uso não científico de conceitos da sociologia das religiões.  

Assim, logo na primeira aula é aplicado um teste avaliativo, de carácter 

anónimo, acerca dos conhecimentos sobre religião. Este exercício tem sido um 



Provas de Agregação   Relatório de disciplina 
Helena Vilaça  Sociologia das Religiões  
 

 6 

instrumento válido para aferir as principais lacunas nesta matéria, 

inclusivamente de natureza cronológica. Com isto não se pretende 

transformar a unidade curricular numa história das religiões, antes facultar 

conhecimentos mínimos que agilizem a compreensão dos conteúdos teóricos 

e a leitura crítica dos fenómenos religiosos contemporâneos. A clarificação 

deste tipo de questões tem ainda a virtualidade de introduzir o primeiro ponto 

do programa “Religião e sociedade”.  

A partir de então, ficam criadas as condições para o cumprimento do 

primeiro grande objectivo da disciplina: a explicitação da abordagem 

sociológica da religião, e como esta é também objecto de estudo de outras 

áreas disciplinares. Isto abre portas para a definição, ou antes, para o tipo de 

definições sociológicas de religião, tal como é efectuado no ponto 3.  

Um outro objectivo reside no conhecimento dos principais paradigmas 

clássicos e contemporâneos da sociologia das religiões e sensibilização para 

as virtualidades e limitações das teorias e tipologias utilizadas.  

Só um conhecimento do quadro conceptual da sociologia das religiões 

poderá produzir elementos cognitivos que permitam a reflexão e o debate 

acerca das múltiplas faces da religião no mundo moderno, secularizado e 

globalizado, onde temas como religião e etnicidade ocupam cada vez mais o 

palco social e da análise científica.  

A presença da religião na esfera pública faz hoje parte dos debates 

mais desafiantes da sociologia das religiões. Tal tema arrasta consigo velhas 

problemáticas como a da religião enquanto unidade social e factor de 

conflito; e a das tipologias inerentes às instituições religiosas (grupos ou 

movimentos), as quais representam a face pública da religião. 

Se a religião permanece na esfera pública, é a sua dimensão privada e 

individual que se tornou mais expressiva ao longo do século XX e entrada no 

novo milénio: novas formas de religiosidade e de espiritualidade emergiram de 

uma forma caleidoscópica. 

Por razões de produção sociológica existente, contexto social e 

condicionalismos temporais, o programa da disciplina tem um especial 

centramento no mundo ocidental, identificando, contudo, as diversidades aí 
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existentes (Europa dos cristianismos e pluralismo dos Estados Unidos da 

América) e adoptada uma perspectiva comparativa com outras sociedades. 

Certamente que a realidade religiosa portuguesa será objecto de uma 

atenção particular, quer como elemento preferencialmente ilustrativo na 

exposição dos vários pontos do programa de estudo, quer nas visitas e 

observações directas realizadas a grupos religiosos, quer no último ponto da 

estrutura curricular, onde merece uma atenção autonomizada.  

Esta unidade curricular tem ainda como objectivo a familiarização com 

as metodologias extensivas e intensivas mais utilizadas nas pesquisas empíricas 

realizadas no âmbito da sociologia das religiões. Tal procedimento facilitará o 

contacto directo com grupos e movimentos religiosos, potenciais campos de 

pesquisa empírica para os alunos. Dispondo de três horas semanais teórico-

práticas, é na hora destinada à orientação tutorial que se realiza um 

acompanhamento mais directo dos trabalhos, seleccionando para o efeito 

materiais videográficos, artigos de imprensa, textos científicos e outros 

materiais que sejam alvo de debate e que, simultaneamente, vão ao 

encontro de questões com que os estudantes se debatem nas suas pesquisas 

empíricas.  

Em suma, seguindo a lógica de ensino-aprendizagem de Bolonha, 

espera-se que os alunos possam vir a adquirir o seguinte conjunto de 

competências: 

 

• Domínio aprofundado das teorias e problematizações referentes às 

abordagens clássicas e contemporâneas da religião; 

• Aquisição de uma atitude reflexiva e crítica na área da religião e das 

religiosidades, sustentada por um bom domínio conceptual; 

• Aplicação dos conhecimentos e capacidade de compreensão e 

produção de opinião em situações concretas da realidade religiosa 

contemporânea; 

• Percepção da crescente diversidade religiosa na sociedade 

portuguesa; 
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•  Domínio de instrumentos teórico-metodológicos indispensáveis ao 

contacto directo com grupos e movimentos religiosos, potenciais 

objectos de investigação. 

 

Finalmente, uma nota sobre o material bibliográfico. 

Independentemente da listagem bibliográfica referida na última parte do 

relatório, são indicados textos específicos adequados aos diversos pontos do 

programa. No entanto, logo no início do ano sugerimos alguns manuais de 

sociologia das religiões, como o livro de Roberto Cipriani (2007), Manual de 

sociologia da religião, agora editado em língua portuguesa1, o livro de Alan 

Aldridge (2000), Religion in the Contemporary World: A Sociological 

Introduction e, muito em especial, a obra dos sociólogos noruegueses Inger 

Furseth & Päl Repstad (2007) An Introduction to the Sociology of Religion: 

Classical and Contemporary Perspectives.  

Este último, em particular, revela uma estrutura inovadora no modo 

como apresenta a sociologia das religiões. Ao contrário da estratégia 

tradicional de se percorrer as perspectivas de cada autor sobre a religião, 

Furseth e Repstad preocupam-se em apresentar o lugar da religião no 

trabalho global de cada autor. Isso acontece no capítulo dedicado aos 

autores clássicos mas é particularmente evidente no capítulo seguinte, cujo 

título é “A religião na sociologia contemporânea e na análise cultural”.  

Ainda no plano de organização dos conteúdos, o modo como situam a 

secularização escapa aos procedimentos tradicionais. Ao invés de dedicarem 

um capítulo (ou mais) à secularização, considerando-a como processo 

autónomo e monopólio da sociologia das religiões, concebem-na como uma 

das grandes narrativas, a par da modernidade, pós-modernidade e 

globalização. 

Sem reproduzir o alinhamento nem os conteúdos apresentados na obra 

destes autores, é inegável que a sua estratégia organizativa influenciou de 

                                                 
1 O livro de Donizete Rodrigues (2007), Sociologia da Religião uma introdução é 

outro manual indicado mas, em particular no ponto que discute a relação da 

sociologia com outras áreas disciplinares, nomeadamente, a antropologia. 
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algum modo este relatório. Por um lado, por constituir uma forma mais 

adequado de introduzir a sociologia das religiões no quadro da realidade 

religiosa contemporânea e, por outro, por trazer o debate da sociologia 

contemporânea para o campo religioso e a religião para o debate 

sociológico contemporâneo.  

  

2. O processo de autonomização e de afirmação 

institucional da sociologia das religiões 

O processo de institucionalização da sociologia das religiões é um tema 

que facilmente se integraria no plano curricular da disciplina em questão. 

Dado que não o fizemos, porque motivo o introduzimos aqui e não lá? 

Temos consciência que a proposta de programa apresentada, tal qual 

está, é ambiciosa no plano dos conteúdos e, por isso mesmo, exigente em 

termos de prática de docência. Apesar disso, o assunto é abordado, ainda 

que numa perspectiva diferente da aqui apresentada, no ponto 2.1. da 

estrutura curricular (O lugar da sociologia das religiões na sociologia geral). 

Apesar de a religião ser um tema incontornável para os sociólogos 

fundadores, eles foram essencialmente influenciados simultaneamente pelo 

Iluminismo e pela crítica racionalista. Comte, Marx e Freud, que revelam uma 

animosidade nítida em relação à religião, vêem-na como um obstáculo à 

análise científica da sociedade (Wilson, 1988, Willaime, 1995). Muito embora as 

posturas teóricas de Weber e Durkheim se demarcassem das perspectivas mais 

escatológicas da religião, a verdade é que influência de um certo tipo de 

análise marxista veio a repercutir-se no reducionismo e marginalização da 

sociologia das religiões numa boa parte do século XX.  

Algumas décadas de lugar periférico enquanto ramo sociológico, 

contribuíram para uma tardia inclusão da sociologia das religiões nos 

programas curriculares académicos em vários países europeus e com uma 
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incidência particular em Portugal. Este constitui o argumento base para as 

breves considerações de seguida apresentadas. 

Analisando a sociologia das religiões desde o pós-guerra até aos anos 

noventa, James Beckford (1990), afirma que só a partir daquela data o campo 

se começa a consolidar, por contraste ao sucedido até meados dos anos 

quarenta, em que os conhecimentos adquiridos pelos estudantes em matéria 

de religião eram extremamente rudimentares. A propósito da construção do 

campo institucional da sociologia das religiões, Beckford refere: 

O ímpeto inicial para a moderna sociologia da religião em muitos países 

resultou principalmente de alianças de sociólogos profissionais, 

administrativos da igreja, académicos leigos que tendiam a estar 

empenhados em organizações religiosas. Parece-me que estes grupos 

“confessionais”, que ganharam força na década de quarenta, tinham 

uma orientação mais direccionada para a aplicação do conhecimento 

sociológico ao melhoramento das condições sociais do que para o 

escrutínio metodológico da religião (Beckford, 1990: 46-47)2  

Sem nos querermos alongar demasiado nesta matéria, não podemos 

deixar de sublinhar a diversidade de associações, revistas, perspectivas, teorias 

e objectivas que foram surgindo na Europa e nos Estados Unidos da América 

(EUA). Enquanto na Europa proliferavam grupos com objectivos distintos e 

interessados numa visão não reformista da religião, situando por exemplo a 

análise sociológica das religiões num contexto mais lato de outras ciências 

sociais e humanas, os sociólogos americanos permaneciam num registo mais 

funcionalista.  

Pensando de modo particular nos desenvolvimentos institucionais 

ocorridos na Europa, recordamos o que nos diz Emile Poulat (1990 e 1999), 

acerca da International Conference for Sociology of Religion. Esta associação 

foi fundada em 1948 (ICSR/CISR) na Universidade Católica de Lovaina. 

Jacques Lequercq, professor de filosofia e Lei natural, católico mas livre-

                                                 
2 James Beckford dá como exemplo desse tipo de orientação a American 

Catholic Sociological Society Society (ACSS) e o grupo que deu origem ao 

lançamento do Social Kompass na Holanda.  
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pensador sempre com uma atitude inconformista, introduziu os estudos em 

Sociologia na universidade de Lovaina, desenvolvendo o estudo positivo dos 

factos sociais (Poulat, 1990: 12).  

Como também refere Emile Poulat (1990: 11), as primeiras duas 

conferências (1948 e 1949) pautadas por um carácter relativamente restrito, 

organizadas, em colaboração com um dominicano francês, tiveram lugar em 

Lovaina. À data, Leclerck teve como preocupação definir a Conferência 

como científica e não denominacional. Algo que veio a ser alterado na III 

Conferência, em 1951, que ocorreu na Holanda (Breda) e onde os padres 

excederam numericamente os sociólogos. A partir dessa data, a associação 

tornou-se católica, facto que originou tensões permanentes e a fragilizou, até 

que, em 1971, na Conferência de Opatjia, Croácia, o seu carácter científico 

foi definitivamente restaurado, tornando-se seu presidente Bryan Wilson. 

Após a desconfessionalização definitiva da International Society for 

Sociology of Religion, o interesse por várias dimensões dos fenómenos 

multiplicou-se e perdeu especificidades nacionais: as múltiplas formas da 

religiosidade individual, o interesse crescente pelas formas subterrâneas e 

difusas da religiosidade e da religião; nos EUA, a religião civil; a relação entre o 

político e o religioso, a fragmentação da religião, a análise dos discursos dos 

grupos sectários e das igrejas, fundamentalismos, novos movimentos religiosos 

e a problemática da secularização tornaram-se centro do debate teórico-

epistemológico dentro da sociologia das religiões (Beckford, 1990: 51-55).  

Esta mudança profunda atraiu muitos sociólogos sem vínculos 

confessionais para a associação, espaço a partir do qual se estabeleceram 

redes de investigação que permitam alterar a escala dos estudos sobre 

religião dentro da sociologia. Outro aspecto, que não deve ser descurado, diz 

respeito ao reconhecimento e consolidação de um comité de investigação 

em sociologia das religiões dentro da International Sociological Association 

(ISA). 



Provas de Agregação   Relatório de disciplina 
Helena Vilaça  Sociologia das Religiões  
 

 12

Em Portugal3 não é a sociologia das religiões quem tem um surgimento 

tardio, é a própria sociologia e, de um modo mais genérico, as ciências sociais 

(Vilaça, 2006). Além disso, há que ter presente a matriz cultural católica de 

longa duração, tanto na esfera pública como na individual, sem os problemas 

de desfiliação que outros países europeus enfrentavam há décadas. Um outro 

factor de marginalização prende-se com o facto de a maior parte dos estudos 

realizados em matéria de religião ter tido, numa fase inicial, como promotores 

a instituição católica ou investigadores com ela conotados e, nessa medida, 

poder ser identificada uma vertente confessional.  

O desinteresse das ciências sociais portuguesas por esta matéria não 

pode deixar de constituir motivo de interrogação. O problema é, aliás, 

levantado por Teixeira Fernandes (1996) na sua análise acerca da produção 

do conhecimento científico no país e respectivas áreas de produção, 

concretamente as áreas temáticas dos projectos apresentados e financiados 

pela JNICT entre 1987 e 1995, dois projectos no campo da religião, não tendo 

nenhum deles sido aprovado. Também num estudo sobre a investigação 

científica em Portugal (Almeida & al., 1999: 101), para o período entre 1986 e 

1996, verificou-se que em 79 dissertações de doutoramento, apenas 2 se 

situam na área “Religião e crenças religiosas”. 

 A este cenário podemos acrescentar as áreas temáticas dos 

Congressos da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) (Lobo, 1996, Vilaça, 

2000 e 2006). Só no Congresso de 2000 é criada, pela primeira vez, uma sessão 

no âmbito da sociologia da religião. Essa mesa, com cinco comunicações, 

teve como designação “Religião, práticas e tendências” e foi integrada no 

grupo de trabalho “Valores, práticas, expressões identitárias”. O Congresso de 

2004 assinala a mudança mais substantiva em termos da autonomização das 

questões religiosas, dado que o número de comunicações apresentado 

permitiu, pela primeira vez, o funcionamento de um atelier sobre “Crenças e 

religiosidades”, constituído por duas mesas. Finalmente, em 2008, o mesmo 

                                                 
3 Acerca da sociologia das religiões na sociedade portuguesa cfr. em Vilaça 

(2006) o primeiro ponto do Capítulo 4, intitulado “A produção sociológica sobre 

religião em Portugal”. 
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atelier (Crenças e religiosidades) teve um número suficiente de comunicações 

para organizar três mesas.  

Não cabe aqui fazer o estado da arte da sociologia das religiões em 

Portugal, contudo, parece-nos seguro afirmar que é a partir de meados dos 

anos noventa que se começa a observar um interesse mais regular pela 

investigação dos fenómenos religiosos, o que se reflectiu também em termos 

de publicações4. Mesmo assim, ainda não foram reunidas as condições para 

criar dentro da APS um grupo de sociologia das religiões e só em Abril de 2008 

foi possível fundar a Associação Portuguesa de Ciências Religiosas (APERLG).  

 

 

 

 

                                                 
4 A este propósito há que considerar a participação de investigadores portugueses em 
pesquisas e observatórios internacionais (European Values Study, International Survey 
Study Program Religious and Moral Pluralism e, mais recentemente o European Social 
Survey), que integram nos seus questionários questões sobre religião ou dedicam 
módulos especificamente à religião. 
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III.  Estrutura do programa e conteúdos 

 

1. Religião e sociedade 

O primeiro ponto do programa recebeu a designação de “Religião e 

sociedade” com o propósito de enfatizar a diversidade da religião segundo os 

contextos sociais (McGuire, 1992), o que permite, por outro lado, colmatar 

lacunas significativas reveladas pelos alunos em termos de cultura religiosa, 

como atrás mencionámos. Por exemplo, é comum a sinonímia entre 

cristianismo e catolicismo romano, sendo tidos como não cristãos as tradições 

ortodoxas e protestantes. Não há também qualquer ideia acerca do mapa 

religioso da Europa em termos de igrejas maioritárias nos vários países. Outra 

questão nebulosa diz respeito ao judaísmo, que para alguns é posterior ao 

cristianismo e quanto ao Islão não há uma noção cronológica nem histórica 

do seu aparecimento. Curiosamente, é mais clara a noção de que Hinduísmo 

e Budismo devem ser consideradas grandes religiões mundiais – o que em boa 

parte se explica pela influência destas religiões no New Age – mas, para um 

número razoável, com as testemunhas de Jeová em pé de igualdade.  

Sublinhando, uma vez mais, que a disciplina não tem qualquer objectivo 

de se metamorfosear em história das religiões, este conjunto de deficiências, 

se não ultrapassadas no início do programa, inviabilizariam a compreensão de 

autores e teorias posteriormente apresentados. Como compreender a análise 

weberiana da religião, em especial as seitas protestantes, sem um 
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conhecimento básico dos fraccionamentos dentro do protestantismo? Como 

entender a perspectiva de Peter Berger, que situa as origens da secularização 

– conceito que por agora definiremos apenas como a perda da importância 

social da religião – no judaísmo e o seu ressurgimento na reforma, 

desconhecendo que o cristianismo nasce no judaísmo? Ou ainda, dentro do 

universo cristão, como perceber a relação entre Estado e Igreja no leste 

Europeu sem recordar a cisão entre Roma e Constantinopla no século XI, 

percebendo também o enquadramento das tradições religiosas, cada vez 

mais mediatizadas, dos imigrantes de leste na sociedade portuguesa? Como 

compreender os conflitos político-religiosos em torno da posse de Jerusalém, 

sem possuir um conhecimento das raízes históricas das religiões monoteístas em 

questão? 

O objectivo é, como se disse, o de fornecer aos alunos uma visão 

global, em termos de contexto histórico, geográfico e sumariamente 

doutrinário, das principais religiões do mundo, utilizando para o efeito 

cronogramas e mapas, material bibliográfico (Delumeau, 1997; Cipriani, 1994) 

que, em si mesmos, suscitem um conjunto de interrogações, que se venha a 

traduzir num interesse crescente pelo tema da disciplina. Seguindo assim a 

estratégia metodológica de Meredith McGuire (1992: 3), não analisarmos um 

fenómeno em profundidade sem previamente nos termos concentrado nos 

contornos da religião numa determinada sociedade.  

Pensemos nesses tais contornos aplicados ao caso do nosso país. 

Portugal é um dos países de tradição católica da Europa do sul. Foi um dos 

elementos culturais mais estruturantes da sociedade portuguesa e, pese 

embora a secularização – que será discutida mais adiante –, o catolicismo faz 

parte do nosso quotidiano. Às vezes está tão próximo, que é difícil uma 

percepção menos naturalizada. Pensemos na marca cultural física da Igreja 

Católica. Os templos, os santuários, os monumentos, as capelinhas, os 

cemitérios são uma constante espacial que faz parte do nosso imaginário 

(Fortuna, 19995). Ainda num registo material, poderíamos referir a herança na 

organização administrativa do território, onde a igreja/paróquia era o núcleo 

                                                 
5 Cfr. Capítulo 2. “As cidades e as identidades: narrativas, patrimónios e 

memórias”. 
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central das comunidades. Por regra, não se pensa nisso. Do mesmo modo que 

não se pensa nos feriados religiosos, mesmo que se desconheça o motivo da 

sua existência, ou se questiona as missas dominicais, os programas religiosos ou 

as celebrações de Fátima nos grandes dias de peregrinação transmitidos pelos 

principais canais televisivos.  

Isso não quer dizer que não exista um sentido crítico dos católicos em 

relação à sua própria Igreja, principalmente no domínio da sexualidade e do 

género, mas isso ocorre dentro do mesmo campo de forças e entre agentes 

que possuem um quadro cognitivo comum.  Certamente que estarão 

excluídos destas considerações membros de outros grupos religiosos ou os 

indivíduos não religiosos – no seu conjunto bastante minoritários.  

O objectivo de uma abordagem deste tipo é o de sensibilizar para 

aquilo que está, no plano religioso, culturalmente enraizado, a tal moldura de 

que fala McGuire. Só a partir daí valerá a pena analisar questões mais 

específicas como a existência da Separação entre o Estado português e a 

Igreja Católica (ou qualquer religião), a nova Concordata, na visibilidade 

crescente das minorias religiosas (Santos, 2002 e Vilaça, 2006) e no contributo 

que os novos imigrantes têm dado para isso, nas estatísticas dos crentes e dos 

praticantes ou os impactos mediáticos do Papa e do Dalai Lama quando este 

visitou o país.  

Passando a um plano transnacional e global, os conflitos bélicos com 

raiz na religião ou no binómio etnicidade/religião, como no Kosovo, ou o 

fanatismo de certos grupos islâmicos, ou as seitas suicidas, ou as conversões 

religiosas dos famosos conduzem à questão: qual a pertinência do estudo da 

religião hoje?  

Efectivamente, os sociólogos da religião simplesmente estão 

interessados no efeito da religião na sociedade e na influência da sociedade 

no mundo e nas vivências religiosas. 
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2. Abordagem sociológica da religião  

2.1. O lugar da sociologia das religiões na sociologia geral 

As primeiras discussões acerca do lugar da religião na sociedade 

moderna organizaram-se em torno da oposição entre religião e ciência. Nessa 

época, a centralidade da religião na sociologia traduziu-se no 

questionamento acerca do papel que esse domínio passaria a ocupar na 

sociedade moderna e na projecção do seu devir. Foi uma reflexão marcada 

pelo confronto e escatologias. Personagens como Auguste Comte, Herbert 

Spencer, Karl Marx e Friedrich Engels tiveram um papel de suma importância 

nesse debate e no desenvolvimento quer da sociologia quer (de modo 

indirecto) das teorias da secularização (Vilaça, 2006).  

Segundo Comte (1943), por exemplo, a nova ciência do homem em 

gestação, a sociologia, pautar-se-á pela neutralidade, objectividade, 

empirismo, enfim, por métodos de conhecimento científico (análogos aos das 

ciências da natureza) que assinalam o fim de uma era metafísica. Comte 

considerava que a ciência acabaria por substituir a religião, passando aquela 

a assumir funções tradicionais desta, como a centralização da autoridade 

moral e o despertar das paixões da população. 

Autores como Max Weber e Emile Durkheim não desenvolvem teorias 

tão radicais sobre a religião mas, em contrapartida, realizam uma análise 

sociológica aprofundada do fenómeno religioso. Apesar do relevo particular 

destes autores, outros merecem ser abordados, como é o caso de Ferdinand 

Tönnies e Georg Simmel, cujas posições e contributos analíticos lhes conferem 

um estatuto não despiciendo no âmbito dessa reflexão. 
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De uma forma geral, as teorias sociológicas sobre a sociedade pré-

moderna tratam a religião como uma instituição social central, enquanto as 

teorias acerca da sociedade moderna lhe atribuem uma importância e uma 

posição marginal. As sociedades modernas são assim vistas sob um processo 

variável de secularização (Willaime, 1995: 7). A crise das instituições religiosas – 

materializada, por exemplo, na diminuição da prática e das vocações ao 

ministério, em nítido decréscimo ao longo do século XX no mundo ocidental – 

validou empiricamente essa interpretação6, constituindo outro elemento de 

fundamentação utilizado pelos sociólogos e alimentando o surgimento de 

leituras, mais ou menos radicais, do processo de secularização.  

O desenvolvimento e a consolidação da reflexão sociológica foi 

negligenciando a religião, facto que também se explica pelo impacto das 

teorias da secularização. Mas, apesar disso, a sociologia foi parcialmente 

resolvendo a sua tensão com a religião, passando a apresentar o declínio 

religioso como um processo sociológico e não como algo panfletário (Wilson, 

1988). Progressivamente, foi abandonada a tese de que a sociologia seria 

uma fonte alternativa de prescrição para a ordem social e a reabilitação da 

religião na teoria sociológica passou, entre outros aspectos, pela releitura de 

Durkheim e Weber. 

O percurso foi, no entanto, lento, e é evidente que analisar 

sociologicamente a religião, há trinta anos atrás, significava ainda identificar 

os factores explicativos do seu recuo (Hervieu-Léger, 1993), enquanto traço 

essencial da modernidade, perspectiva que tinha como consequência a 

reprodução da sua marginalidade nos meios académicos. 

Talvez devido a uma herança deste passado controverso, autores como 

Furseth e Repstad (2006) estabelecem como objectivo primário situar a 

sociologia das religiões na sociologia, contribuindo, desse modo, para que a 

                                                 
6 Contrariamente às tendências que se esboçavam na Europa, Tocqueville, em De la 
Démocratie en Amérique, observa que na América a vitalidade religiosa é 
indissociável do regime democrático. Naquele país é a religião que conduz ao ideal 
de liberdade e, nesse sentido, à própria modernidade.  
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sociologia das religiões não se torne um campo isolado dentro da sociologia 

geral.  

O excerto seguinte traduz bem o que se pode entender por 

abordagem sociológica da religião: 

A perspectiva sociológica é um modo de olhar a religião que foca os 

aspectos humanos (especialmente os sociais) da crença e da prática 

religiosa. A religião é simultaneamente individual e social. Mesmo às 

experiências místicas mais intensamente subjectivas é atribuído um 

significado através de símbolos socialmente disponíveis e tem valor, em 

parte, devido às interpretações culturalmente estabelecidas dessas 

experiências (McGuire, 1992: 8). 

2.2. A religião na sociologia e noutras áreas disciplinares 

Se existe uma abordagem (ou várias) sobre a religião, há outras 

disciplinas que estudam a religião e, em relação às quais, as fronteiras são 

cada vez menos nítidas: a antropologia, a psicologia das religiões, a história da 

igreja (dentro do contexto ocidental), a história das religiões, e os estudos 

religiosos em geral. Enquanto aspecto distintivo dos campos disciplinares, 

Furseth e Repstad (2006: 9-13) procedem a uma explicitação da 

normatividade sociológica, reconhecendo não só virtualidades como 

limitações. Sem qualquer pretensão de exaustividade e seguindo de perto as 

comparações efectuadas por Furseth e Repstad, cingimo-nos a três áreas 

disciplinares.  

Genericamente poderíamos dizer que Psicologia das religiões estuda a 

vida religiosa dos indivíduos, enquanto a sociologia privilegia o papel da 

religião na sociedade. Contudo, cada vez os psicólogos combinam análises 

psíquicas com as relações sociais e o meio envolvente. Algo de semelhante se 

passa com a antropologia que há muito deixou de se confinar ao estudo das 

culturas e comunidades pré-modernas e pré-industriais.  
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Multiplicam-se os estudos antropológicos em contextos urbanos 

ocidentais, onde os imigrantes e as subculturas que lhe estão associadas 

representam um foco atractivo para aqueles que se interessam pelo 

fenómeno religioso.  

Por norma, a história (ou ciência) das religiões interessa-se mais pela 

história e conteúdos doutrinários das religiões mundiais do que o fazem os 

sociólogos. Isso não invalida que a sociologia das religiões não necessite de 

conhecer minimamente o quadro dos preceitos e crenças religiosas e se 

familiarize com os rituais religiosos, como aliás foi defendido no primeiro ponto 

da lição. Sublinhe-se, entretanto, que os sociólogos podem passar por uma 

etapa descritiva como estratégia para uma melhor compreensão da 

interdependência entre vida religiosa e contexto social. 

3.  Definições e dimensões do fenómeno religioso 

Qualquer uma das disciplinas que estuda a religião questiona-se com a 

sua definição. A sociologia, enquanto disciplina empiricamente sustentada, 

não se preocupa com a questão das verdades religiosas. A este propósito, 

valerá a pena seguir os acautelamentos metodológicos do sociólogo britânico 

Bryan Wison (1988:12-13) quando peremptoriamente afirma que não interesse 

ao sociólogo: testar a verdade da crença, a eficácia dos rituais ou fazer juízos 

de valor das interpretações das diferentes tradições. A sociologia das religiões 

toma as formulações e as informações dos crentes ou do grupo religioso como 

ponto de partida.  

Mas persiste a questão: o que é a religião? Questão fundamental para 

o sociólogo que procura identificar as características que identificam os 

contornos do seu objecto de estudo. 

Este problema, além de sociológico, é também social. Enquanto 

algumas organizações lutam em tribunal para serem reconhecidas como 

igreja, como foi o caso dos cientologistas, de modo a ficarem isentos de 
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impostos, a Meditação transcendental lutou para não ser considerada como 

religião, de modo a poder ensinar as suas teses em escolas públicas (Barker, 

1995: 15).  

Na sociologia o debate acerca da definição da religião divide-se em 

duas vertentes: definições substantivas e definições funcionalistas.  

As definições substantivas tendem a remeter para o objecto de crença 

do indivíduo. Um dos problemas mais comuns relacionado com as definições 

substantivas prende-se com o etnocentrismo. Por exemplo, acreditar num Deus 

único serve para as religiões monoteístas mas exclui Budismo, Hinduísmo e 

Confucionismo. Mesmo a própria concepção de Deus é variável, os cristãos 

são trinitários, isto é, acreditam num Deus Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto 

os judeus ou grupos sectários de origem cristã, como as Testemunhas de 

Jeová, acreditam que Deus é unitário.  

Procurando ultrapassar impasses, Roland Robertson introduz o conceito 

de “supra empírico”. Para este autor a cultura e as acções religiosas definem-

se a partir “da distinção entre a realidade empírica e a realidade supra-

empírica, uma realidade transcendente” (Robertson, 1970: 477). Esta definição 

vem a ser afinada, do nosso ponto de vista por Bryan Wilson:  

Este propósito substantivo, esta busca por valores positivos têm que ser, 

quase por definição, religiosos, uma vez que invocam algo que 

ultrapassa a experiência ordinária do dia-a-dia (Wilson, 1988: 50) 

Karel Dobbelaere também se demarca das definições funcionalistas de 

religião, dentro da perspectiva durkheimiana, tais como as de Parsons ou 

Bellah, e, na esteira de Wilson e Berger, propõe igualmente uma definição 

substantiva de religião: 

(...) um sistema unificado de crenças e de práticas relativo a uma realidade 

supra-empírica, transcendente, que une todos aqueles que a ele aderem com 

vista a formar uma única comunidade moral (Dobbelaere, 1981: 38).  

                                                 
7 Robertson, Roland (1970). The sociological Interpretation of religion. Oxford: 

Blackwell. (citado por Furseth e Repstad (2006: 17). 
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Enquanto as definições substantivas definem a religião segundo aquilo 

que ela é, as definições funcionalistas definem-na pelos efeitos que provoca.  

Na consulta de vários compêndios de sociologia, Thomas Luckmann 

surge frequentemente como o primeiro exemplo de autor que defende uma 

definição funcionalista de religião. Em The invisible religion, ele explicita a sua 

perspectiva nos seguintes termos: 

O cosmos sagrado determina directamente a inteira socialização do 

indivíduo e é relevante para a total biografia individual. Dito de outro 

modo, as representações religiosas servem para legitimar a conduta em 

todo o tipo de situações sociais (Luckmann, 1974: 61).  

Poderíamos ainda referir o sociólogo americano Milton Ynger como 

outro autor com uma concepção funcionalista de religião pois entende-a 

como “um sistema de crenças e práticas através das quais um grupo de 

pessoas se confronta com os problemas-limite da vida humana” (Ynger, 1970: 

7). Niklas Luhmann (1984) também entende que a religião desempenha no 

sistema social a função de transformar o mundo indeterminável num mundo 

determinável. Por outras palavras, Luhmann entende que a religião tem por 

função reduzir a incerteza e a complexidade.  

Embora a sociologia das religiões seja cada vez menos ambiciosa na 

sua busca de uma definição universal de religião – principalmente no plano 

substantivo –, dado que é cada vez mais difícil encontrar um conjunto de 

conteúdos comuns a todas as religiões, esta tarefa não deixa de ser 

indispensável.  
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4.  Teorias e conceitos 

4.1. A religião na sociologia clássica 

Marx, os marxismos e a crítica radical da religião  

Marx tinha em comum com Comte o desejo de uma análise científica 

da sociedade e uma certa animosidade em relação à religião. Para Marx – 

autor que discute a religião de um modo fragmentado ao longo da sua obra –

, a religião seria designada pela máxima de “o ópio do povo”, uma falsa 

consciência, uma mistificação da realidade e uma instituição de controlo 

social. 

O contributo mais significativo de Marx para a sociologia das religiões 

diz respeito à sua crítica política e filosófica da religião. Em Marx, a religião 

surge como o “ópio do povo” numa acepção alusiva a opressão, logo 

alienação da realidade, num processo de desconsciencialização do homem 

em relação ao mundo em que se insere. Marx (1993: 78) defende que o 

alcance de uma felicidade real passa por uma necessária abolição da 

religião, repercutora de um estado ilusório de felicidade, inibidora do processo 

de assunção identitária do indivíduo. Embora reconheçamos que esta análise 

sócio-histórica dos efeitos políticos da religião é de toda a utilidade científica, 

ela não deixa de ser redutora porque coloca sempre a religião ao serviço de 

poderes estabelecidos e legitimadora dos mesmos, ignorando a vertente de 

protesto que também está presente ao longo da história do cristianismo. 

A crítica que Marx teceu à religião, ao longo da sua vida, foi centrada 

nas “funções da religião, especialmente como ideologia de Estado” (Turner, 

1997: 63-64). Ao considerar a religião como uma realidade superestrutural, 
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Marx não entendeu o religioso como um “sistema simbólico autónomo”, 

postura aliás semelhante relativamente ao sistema político. 

O facto do marxismo atribuir à religião, enquanto fenómeno localizado 

na super-estrutura, um papel secundário – nesta tradição sociológica, a 

religião não é vista como um factor de “mudança estrutural” ou de 

“emancipação humana” (Riis, 1999: 7) – veio a repercutir-se fortemente no 

modo como uma boa parte dos sociólogos perspectivaram a religião ao 

longo do século XX: fizeram-no segundo um modelo muito reducionista, 

contribuindo ainda para o tardio reconhecimento da religião, enquanto área 

autónoma de saber sociológico. 

Durkheim, o sagrado e a função social da religião  

 Partindo de parâmetros bem distintos dos de Tocqueville, Durkheim 

também enfatiza a importância da religião. Em obediência às Regras do 

método sociológico, este sociólogo procura estabelecer uma definição de 

religião articulada com a noção de sagrado. A esse respeito, Isambert (1982: 

236-238) diz que a noção de sagrado, na perspectiva de Durkheim, passa por 

uma afirmação absoluta e estrutural do profano e do sagrado, como 

característica da religião. Essa concepção irá implicar uma afirmação da 

universalidade da noção de sagrado pela referência às estruturas universais 

do espírito humano, sendo essas estruturas que permitem conceber o homem 

social e definir papéis e operações do sagrado. 

 Através do estudo das sociedades aborígenes da Austrália, Durkheim 

analisa as funções latentes da religião. No quadro das sociedades 

industrializadas do seu tempo essas funções, anteriormente desempenhadas 

pela religião, deveriam passar a ser asseguradas pelas escolas e associações 

profissionais, desenvolvendo na sequência disso um novo consenso normativo8.  

Durkheim (2002) não define a religião através do sobrenatural ou pela 

ideia de Deus. A religião é uma experiência do sagrado e, como tal, não pode 

                                                 
8 Para demonstrar a sua concepção de vida religiosa, Durkheim vai analisar as 

suas formas elementares – o totemismo – o que seria o garante da universalidade das 

suas considerações (Isambert, 1982: 239) 
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ser separada da comunidade; ela gera grupos e uma identidade colectiva, 

demarcando-se assim da magia. Segundo o próprio autor (Durkheim, 1925: 65), 

a religião surge como “um sistema solidário de crenças e de práticas relativas 

às coisas sagradas, quer dizer separadas, interditas, crenças e práticas que 

unem numa mesma comunidade moral, chamada Igreja, todos aqueles que 

aí aderem”. Durkheim reconhece, desta forma, a impossibilidade teórica de 

abordar o religioso apenas a partir do seu interior, demonstrando 

cientificamente que a fonte do sagrado se encontra na sociedade (Ferraroti, 

1993: 431). Para ele a religião, além de ser uma derivação societal, é a própria 

sociedade sob a forma de símbolo. 

A religião desempenha uma função de integração social e de guardiã 

da ordem social. Na passagem da solidariedade mecânica para a 

solidariedade orgânica, o problema nuclear consiste na construção e na 

operacionalização de uma moralidade laica, não protegida por sanções e 

representações sobrenaturais. A actualidade da problemática durkheimiana 

pode ainda ser abordada numa outra vertente, contígua à anterior. É possível 

constatar empiricamente que a religião continua a ser um elemento 

estruturante da identidade colectiva.  

Um outro aspecto da sociologia na perspectiva de Durkheim é que ele 

não ignora o aspecto dinâmico do sentimento religioso: a fé, a crença 

conduzem à acção. Ou seja: se a religião é acção, então a ciência não 

provocará o seu desaparecimento, reduzirá sim as funções cognitivas da 

religião (Fernandes, 2001: 22). A religião é indicada por Durkheim como 

elemento fundador dos primeiros sistemas interpretativos da vida social, do 

Homem e da natureza, realidades que, posteriormente, viriam a ser objecto de 

estudo da ciência. Não há, por isso, nesta perspectiva, um desfasamento 

inultrapassável entre pensamento religioso e pensamento científico 

(Fernandes, 2001: 22): cada uma destas formas enveredou por diferentes 

formas de desenvolvimento. Durkheim demarca-se, por esta via, das teorias do 

seu tempo, que projectavam o fim da religião e, de forma antecipada, das 

teses mais radicais que virão a expressar-se décadas mais tarde na sociologia 

das religiões. 



Provas de Agregação   Relatório de disciplina 
Helena Vilaça  Sociologia das Religiões  
 

 26

A Racionalização e desencantamento do mundo em Weber  

O que sobressai na obra de Weber é a sua preocupação com a 

sociedade moderna e menos com a questão religiosa em si mesma. Ao 

estudar a religião, Weber vai interessar-se, entre outros aspectos, pelo modo 

de exercício do poder religioso, enquadrando, assim, a sociologia da religião 

na sociologia da dominação. Daí que seja fundamental o conceito de 

“agrupamento hierocrático” – grupo que exerce sobre os homens um tipo de 

dominação espiritual, que tem como contrapartida o facultar o acesso aos 

bens de salvação.  

De igual modo, a questão do individualismo é uma temática 

especialmente tratada por Weber (McGuire, 1992: 224-225), uma vez que ele 

advoga que a ética protestante induziu a um novo tipo de relação entre o 

indivíduo e a sociedade. Weber desenvolve uma reflexão acerca da 

impessoalidade das relações, enfatizando, contudo, o modo como a 

racionalização da acção e a burocratização das instituições interferem no 

novo tipo de relações interpessoais e sociais. Efectivamente, burocratização e 

racionalização são conceitos centrais em Weber para a caracterização de 

uma tendência histórica particular que é a do mundo ocidental. 

A racionalização é o processo segundo o qual a vida social se organiza 

de acordo com critérios de racionalidade funcional. A sociedade ocidental 

caminhou, segundo Weber, para uma economia racional, com regras de 

mercado de uma funcionalidade instrumental, favorecidas, mas não 

determinadas monocausalmente, por uma mentalidade (religiosa) particular.  

A relação estabelecida entre a vida mundana e o transcendente pode 

motivar a acção individual. É partindo desse pressuposto que Weber 

apresenta o seu conceito de vocação ou chamada, mostrando assim que 

existem diferentes tipos de racionalidade e que a própria racionalização da 

religião assumiu um importante papel na emergência da modernidade. Para o 

autor, a religião diz respeito fundamentalmente às coisas terrenas e os 

comportamentos motivados por factores religiosos visam alcançar a felicidade 

deste lado da vida. Por essa razão ele não identifica religião com irracional e, 

portanto, em Weber a racionalização não aparece como antagónica à 
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religião. Aliás, a religião contribui para a própria racionalização do mundo. O 

processo é iniciado no judaísmo, que inaugura o monoteísmo e apresenta um 

Deus ético. A isso se pode ainda juntar o papel dos profetas e sacerdotes – 

mediadores entre Deus e os homens.  

Entendendo que os comportamentos e acções religiosas eram 

orientados para o mundo terreno, o sociólogo alemão entende que o asceta 

busca a perfeição que é a realização da virtude religiosa (Weber, 1983: 99-

100). Esse ideal que parte de uma orientação espiritual é transposto e aplicado 

a todas as dimensões da vida. É por isso que, regra geral, o asceta não se 

conforma com uma religião massificada, que actua sob o efeito da 

rotinização do carisma. Opostamente, o profetismo desafia o estabelecido e 

por isso provoca a mudança social. Weber ilustra isso, tanto com a tradição 

profética do antigo Israel, como com os arautos das seitas protestantes 

(Weber, 1983). 

O “desencantamento do mundo” é uma outra faceta da 

racionalização e um conceito também fundamental na explicação que 

Weber produz sobre as transformações religiosas. Tanto no judaísmo como no 

cristianismo, na sua vertente do puritanismo protestante, encontramos 

elementos que contribuíram para esse desencantamento.  

Quanto mais uma religião se racionaliza, mais se agudiza a sua tensão 

com o mundo. Apesar disso e num certo sentido, Weber tem uma posição 

ambivalente em relação à religião (Wilson, 1988: 9): o homem moderno não 

pode viver com a religião, mas também não pode viver sem ela, sendo, por 

isso, bastante difícil perceber qual a atitude de Weber sobre a religião no 

mundo moderno. 

Quer o pensamento marxista da sociologia geral do pós-guerra, quer a 

sociologia empírica do catolicismo explicam, em parte, a resistência que 

houve em França à sociologia Weberiana que rompe com o dogma cultural 

que opõe religião e modernidade. A mudança deve-se principalmente à 

tradução da obra de Weber e a releituras como as de Pierre Bourdieu. Entre 

outros aspectos, este sociólogo reconhece que as transformações 

económicas e sociais, inerentes à urbanização e à industrialização, originam 

um desenvolvimento do individualismo intelectual e espiritual que vai 
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favorecer a racionalização e moralização das necessidades religiosas 

(Bourdieu, 1987). 

Simmel e o pietismo  

À semelhança de Weber, Simmel evita abordar o fenómeno religioso de 

uma forma essencialista. Ao reclamar-se de “relacionalista”, recusa toda a 

reificação do fenómeno religioso. A concepção de sociedade de Simmel, que 

ele entende como algo sem existência em si mesmo, resulta sim da 

multiplicidade das interacções individuais – perspectiva claramente distinta da 

de Durkheim. Neste sentido, a religião será para Simmel como uma das formas 

típicas da acção recíproca (Willaime, 1995: 22-23), sendo a sociologia a 

ciência formal que estuda as formas de socialização.  

A base profunda sobre a qual a categoria religiosa pode penetrar e 

modelar as relações sociais, mas também deixar-se ilustrar por elas, é criada 

pela analogia curiosa que existe entre o comportamento do indivíduo em 

relação à divindade e o seu comportamento em relação à colectividade 

social. É antes de tudo um sentimento de dependência que é aqui decisivo. O 

indivíduo sente-se então ligado a uma generalidade, a uma superioridade, de 

onde ele provém e na qual ele desagua, à qual ele se devota mas da qual ele 

espera também a elevação e a redenção, da qual ele é diferente, sendo-lhe 

em si mesmo idêntico (Simmel, 1998: 33). 

Desenvolvendo uma sociologia do sensível, Simmel considera que 

“essas formas criam mundos múltiplos, que permanecem perante nós como 

virtualidades ideais” (Martelli, 1993: 380-381). A vida alcança apenas alguns 

dos seus fragmentos – mundos diversos que podem transformar os seus fins e 

entrar em conflito, mas que se fundam a partir de um material semelhante, o 

material da sensibilidade. Estabelece, em particular, um paralelismo entre 

religião e arte. 

Os elementos religiosos são entendidos por Simmel como elementos 

emocionais, os quais ele designa de pietismo, o que significa um estado de 

devoção. Um contributo interessante de Simmel para a sociologia da religião 

reside no facto do autor afirmar que nem toda a manifestação de pietismo 
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conduz, necessariamente, à produção duma religião (Willaime, 1995: 24). A 

religiosidade, como se relaciona intimamente com os impulsos vitais e o modo 

de existência da alma individual, pode existir sem se objectivar numa forma 

religiosa. Contudo, esta consideração não implica que Simmel interprete o 

misticismo contemporâneo, isto é, o indivíduo sem igreja, como uma forma 

cultural persistente. 

Como bem observa Patrick Watier, a religião é vista por Simmel como “o 

mundo objectivado da fé. Neste sentido, as críticas às instituições religiosas 

podem perfeitamente não afectar a disposição para a crença (Watier, 1998: 

150). A religiosidade precede a religião enquanto forma interior da experiência 

humana.  

A obra de Simmel levanta questões que denotam uma importância 

especial para a sociologia contemporânea das religiões: a natureza do 

fenómeno religioso, a relação entre o indivíduo e a instituição religiosa, o 

debate sobre a secularização (Martelli, Ibidem: 380). A recuperação de 

Simmel para a sociologia das religiões é concomitante da reconfiguração 

religiosa em curso. Quando a identidade religiosa é individualmente 

construída, e quando se prefiguram novas modalidades de pietismo. 

4.2. A religião na sociologia contemporânea 

Embora sociólogos como Goffmann, Bourdieu, Giddens e Habermas 

não tenham feito da sociologia das religiões um tema central da sua 

produção teórica e empírica, é indispensável reconhecer a validade dos 

conceitos e teorias que produziram com fortes repercussões nesta disciplina. 

Os condicionalismos, em termos de número de horas lectivas, não permitiram 

uma referência individualizada a cada um deles. Mas usufruindo do facto de 

os estudantes já se encontrarem familiarizados com as suas obras, 

frequentemente recorremos a eles. 
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Thomas Luckmann e Peter Berger: a construção social da religião 

A obra sociológica de referência de Peter Berger e Thomas Luckmann é, 

sem dúvida A construção social da realidade, publicada em 1966 e mais 

recentemente, em 1995, Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning. 

Contudo, em conjunto ou separadamente, estes autores têm uma vasta obra 

na sociologia das religiões.  

No campo da sociologia das religiões, Thomas Luckmann publicou o 

célebre livro The Invisible Religion, o qual tem a grande virtualidade de 

introduzir o termo diferenciação ou segmentação (institucional, social), numa 

atitude crítica em relação à sociologia confessional, que estabelecia uma 

associação directa entre industrialização e urbanização com secularização. 

Para ele, essa correspondência não é assim tão linear. Torna-se mais 

“consistente” para a teoria sociológica encarar a industrialização e a 

urbanização na sua especificidade histórica e social, admitindo, contudo, que 

tais processos irão ter repercussões na totalidade do sistema social. Portanto, 

há, segundo este autor, ganhos acrescidos se considerarmos essa relação 

indirecta (Luckmann, 1974: 38-39). 

Luckmann associa, assim, a diferenciação da religião com o 

nascimento duma esfera social especificamente religiosa. Por outro lado, a 

religião, ao imiscuir-se progressivamente no quotidiano, passa a ser 

apreendida como uma ideologia dum subsistema institucional (Luckmann, 

1974: 62).  

Uma das consequências da diferenciação ou segmentação 

institucional será a privatização. Os modelos oficiais da religião deixam de ser 

os elementos referenciais únicos do sagrado (Luckmann, 1974: 98) e o 

indivíduo privatiza a sua atitude religiosa. A “camada ’religiosa’ da 

consciência individual situa-se numa relação para a identidade pessoal, que é 

análoga à relação do cosmos sagrado para a visão do mundo no seu todo” 

(Luckmann, 1974: 71). Ao tornar-se “assunto privado”, o indivíduo é livre para 

fazer as suas opções acerca das “significações últimas”, as quais deixam de 

ser a reprodução de um modelo único e imposto pela socialização das igrejas 

oficiais para passarem a ser determinadas fundamentalmente pela história de 
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vida individual. Associada a privatização da crença, Luckmann, de forma 

inovadora, introduz, assim, a ideia de bricolage religiosa, isto é, o surgimento 

de uma forma de religiosidade auto-construída a partir de ingredientes vários. 

Outro aspecto desenvolvido por Luckmann é o da secularização interna 

das instituições religiosas. Para ele, a religião, tal como qualquer instituição 

social, também é, ela mesma, permeável ao processo de secularização, 

adquirindo uma aparência secular. Por outro lado, o sociólogo vê, em 

paralelo, o surgimento na sociedade de uma forma institucional não 

especializada da religião, que mais não é do que referenciais religiosos 

difundidos na vida social. Sem que faça alusão ao título do livro, The Invisible 

Religion remete, para além da questão da privatização, para esses vestígios 

das representações religiosas presentes no todo da vida social.  

Mais tarde, Luckmann (1990) virá a introduzir o termo de mundanização 

(Dobbelaere 1999), conceito que lhe parece útil para traduzir os vários níveis 

de transcendência, socialmente construídos, no mundo moderno. Entre os 

agentes responsáveis pela transcendentalização, cita os media, as igrejas e as 

seitas. 

Embora com perspectivas muito partilhadas com Luckmann, Peter 

Berger, atribui um especial interesse à secularização, facto bem patente na 

sua célebre Sacred Canopy. Esse interesse resulta fundamentalmente da sua 

passagem pela teologia luterana. Apesar desse registo teológico, é com forte 

convicção que defende a autonomia da sociologia em relação à teologia, 

conseguida através de um “ateísmo metodológico rigoroso”9. 

A origem da secularização é localizada por Peter Berger no início do 

monoteísmo, o que significa a transcendentalização de Deus e o surgimento 

de uma racionalização ética (1967: 115 e seg.). Para este autor, o catolicismo 

da Idade Média representa um retrocesso na secularização, enquanto o 

protestantismo, ao apresentar um “Deus radicalmente transcendente” e um 

“mundo radicalmente humano” irá retomar e acelerar o processo de 

secularização (Berger, 1967: 112-113). Nestas asserções são nítidas as 

                                                 
9 Cfr. O Appendix II. Sociological and Theological Perspectives in The Sacred 

Canopy (Ibidem: 179-188). 
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afinidades teóricas com Max Weber. Reflectindo sobre a religião na sociedade 

moderna, Berger vai adjectivá-la como frágil, na medida em que passa a ser o 

único canal de comunicação. Esta concepção irá levá-lo a afirmar que Deus 

está “bem morto” e, por essa razão, “[u]m céu vazio de anjos torna-se aberto 

à intervenção dos astrónomos e, finalmente, dos astronautas”. 

Em termos gerais, Peter Berger entende por secularização o processo 

mediante o qual as representações colectivas se emancipam em relação às 

referências religiosas, o que se encontra directamente associado com o 

desenvolvimento de saberes independentes relativamente à religião. Apesar 

de Berger falar em autonomia não se dedica propriamente à autonomização. 

Associa-a à diferenciação e entende que a separação entre o Estado e a 

Igreja é o primeiro sinal dessa realidade (Berger, 1967: 107). Todavia, este autor 

não vê a secularização como um fenómeno unicamente sócio-estrutural. 

Atribui-lhe, igualmente, um lado subjectivo (Berger, 1967: 107-108), que se 

traduz na autonomia da consciência e do comportamento individuais em 

relação às prescrições religiosas. Ao referir-se ao processo através do qual os 

sectores da sociedade e da cultura são subtraídos à autoridade das 

instituições religiosas e respectivos símbolos, Berger remete-nos para o conceito 

weberiano de desencantamento do mundo. 

 

Bryan Wilson: secularização e racionalidade 

Contrariamente a Berger e Luckmann, Wilson é o sociólogo que 

apresenta uma teoria mais desenvolvida e completa da secularização, só que, 

se encontra diluída ao longo das suas obras. 

Seguindo uma perspectiva clássica de linha weberiana, Wilson 

estabelece uma forte proximidade entre secularização e racionalização. O 

autor vê a racionalização principalmente como um produto da 

tecnologização. A racionalidade é, desta forma, proveniente dos progressos 

científicos e tecnológicos e a expansão das orientações científicas veio 

facultar alternativas às explicações religiosas e substituir os pontos de vista 

místicos e míticos representados pela religião. Este novo tipo de orientação 

conduz ao desencantamento do mundo, uma das dimensões típicas da 
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sociedade moderna no sentido, bem específico, do calculismo baseado nos 

meios e nos fins. 

A diferenciação constitui uma das consequências da racionalização e 

encontra-se estreitamente relacionada com a autonomização – conceito 

central tanto em Wilson como em Berger para definir secularização. 

Precisando melhor, a autonomização está associada à diferenciação 

estrutural. A sociedade deixa de necessitar das funções latentes da religião 

que são assumidas por outras instituições. Resta à religião as suas funções 

manifestas: a salvação. As indústrias do lazer, os meios de comunicação de 

massa entram em competição com a religião (Wilson, 1969: 62-63). A 

autonomização virá a dar origem também à descrença, mas esta, segundo 

Wilson, não afecta apenas a religião: todos os outros sistemas de 

conhecimento exteriores, sejam a teoria política, as ideologias e a própria 

ciência deixam de ser objecto de uma crença absoluta. Como já tinha sido 

defendido primeiro por Luckmann, depois por Berger, cada indivíduo passa a 

construir os seus próprios sistemas de conhecimento. 

Outra questão relevante na teoria de Bryan Wilson é a da 

societalização. De acordo com o seu ponto de vista, numa sociedade 

secularizada, a religião enfraquece e periferiza-se. Recorrendo à dicotomia de 

Tönnies, o autor associa a secularização à passagem “de um sistema de base 

comunitário a um sistema de base societal” (Wilson, 1988: 153). A secularização 

é uma das dimensões da modernidade, é uma consequência da passagem 

da comunidade a sociedade. Numa entrevista concedida a Olivier Tschannen 

(1992: 280), no início dos anos noventa, Bryan Wilson afirmou, de forma 

reincidente, que “a sua análise da secularização não é nada mais do que a 

reformulação da teoria que sustentou a maior parte dos fundadores da 

disciplina10, a saber, a dicotomia comunidade/sociedade”. 

Em consonância, novamente, com a perspectiva weberiana – tal como 

o fazem Berger e Luckmann –, Wilson tem presente o problema da 

mundanização. É dentro desta temática que estuda o metodismo, em 

Inglaterra, nos séculos XVIII e XIX (Wilson, 1969). O seu objectivo é o de 
                                                 

10 Note-se que Wilson, num texto publicado em 1985, apresenta a secularização 

sob o título “The Inherited Model”. 
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demonstrar como a mundanização afecta este movimento religioso. A 

ilustração é adequada, dado que o metodismo, protagonista de um espírito 

puritano e de um “ascetismo intra-mundano”, disseminou uma ética de 

trabalho com ênfase na profissão, adaptando o cristianismo às novas classes 

sociais e incentivando-as à auto-disciplina e à organização. 

Por último, não podemos deixar de registar que Wilson, ao longo da sua 

obra, defende o ponto de vista de que a ciência e a religião podem facultar 

orientações complementares, considerando, deste modo, o debate do século 

XIX como um falso debate. A secularização não conduz, de forma inevitável, 

ao desaparecimento da religião: a secularização deverá antes ser entendida 

como o processo através do qual diminui o significado social da religião. A 

este propósito, devemos ainda lembrar que Wilson revela profundas 

preocupações morais. Segundo ele, na sequência da racionalização, as 

normas são, cada vez mais, resultantes de dispositivos mecânicos e 

burocráticos e, por efeito disso, a sociedade tornou-se mais centralizada, um 

sistema racionalmente organizado e articulado, objecto de um planeamento 

permanente. 

 

Talcott Parsons e Robert Bellah: o conceito de religião civil 

Embora numa perspectiva teórica diferente dos três anteriores referidos, 

– que partilharam a tese da secularização –, Parsons e Bellah também deram 

contributos marcantes para a sociologia das religiões.  

O conceito de diferenciação de Parsons interessa-nos de modo 

particular. O termo não aparece neste funcionalista dentro da sua análise da 

religião, mas como um conceito da sua teoria geral. Ele encara a 

diferenciação como um elemento evolucionário universal próprio do 

desenvolvimento dos sistemas e que permite o aumento da sua capacidade 

adaptativa (Parsons, 1973: 13-14). A transcendência de Deus é, segundo 

Parsons, o principal factor que contribuiu para a diferenciação entre espiritual 

e temporal e a estruturação institucional do cristianismo vai levar a um vasto 

processo de diferenciação (Parsons, 1973: 33 e 35), começando logo pela 

separação entre os ramos da Igreja de Leste e do Ocidente.  
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Outra dimensão analisada por este autor é a da privatização. Na sua 

perspectiva, o facto da religiosidade se privatizar não implica, 

necessariamente, o declínio da religião. Acaba por fundamentar o seu ponto 

de vista, tendo como implícito o conceito da generalização, processo através 

do qual o cristianismo difundiu, na sociedade global, um conjunto de valores 

de origem religiosa. Parsons vai ao ponto de definir secularização numa 

acepção diametralmente oposta ao seu sentido comum, assumindo ele 

próprio esse paradoxo intencional: a secularização, longe de ser definida 

como a perda do empenhamento em torno dos valores religiosos, será, 

contrariamente, o fenómeno que traduz a institucionalização desses mesmos 

valores. 

Robert Bellah (1975), recuperando a Rousseau a noção de religião civil 

e aplicando-a às características da religião nos EUA, é o primeiro sociólogo 

contemporâneo a regressar à questão da identidade colectiva em Durkheim. 

Dado que esta tese se inspira em Durkheim e assenta numa perspectiva 

funcionalista, não é partilhada por Berger, Luckmann ou Wilson, cuja 

orientação teórica é muito mais weberiana.  

Bellah define, então religião civil nos seguintes termos: 

Por religião civil refiro-me à dimensão do religioso encontrada, julgo eu, na 

vivência da generalidade dos indivíduos, pela qual se interpreta a sua 

experiência histórica à luz da realidade transcendente (Bellah, 1975: 3).  

A problemática da generalização (de princípios religiosos) é apropriada 

por Robert Bellah sob parâmetros idênticos aos de Parsons. A tese da religião 

civil expressa bem a sua teoria da generalização: “[e]xiste verdadeiramente 

na América, paralelamente às Igrejas e claramente diferenciada delas, uma 

religião civil bem institucionalizada” (Bellah, 1975: 168). No entanto, a definição 

que Bellah dá de religião civil é universalista – lembremos a sua fonte de 

inspiração em Rousseau e Durkheim –, não se circunscrevendo unicamente à 

realidade da sociedade americana. 

Se a religião civil possui uma realidade transcendente interpretativa da 

vivência (religiosa) dos indivíduos, implicará também que o quotidiano esteja 

imbuído de um conjunto de símbolos, crenças e rituais. 
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Claro que a sociedade americana figura para Bellah como a realidade 

empírica à qual a sua teoria melhor se adapta. Deus é uma constante quer 

nos discursos presidenciais quer na Carta da independência. Mas Deus não 

surge como monopólio de uma denominação ou mesmo do próprio 

cristianismo. O poder político é responsável não só perante o povo mas 

também perante Deus, que acaba por ter uma legitimidade superior à 

democrática. Tudo isto assenta num conjunto de crenças que remonta aos 

pioneiros colonizadores e assenta em toda uma mitologia que toma a América 

como Terra Prometida e os americanos como povo escolhido. 

Elaborando um esquema evolucionista, Bellah traça duas tendências 

nas transformações do universo religioso. Por um lado, a complexificação da 

esfera religiosa segundo uma lei de cinco etapas: a religião primitiva, a 

arcaica, a histórica, a pré-moderna e, por último, a moderna (Bellah, 1975). Por 

outro lado, a passagem dum cosmos indiferenciado a um cosmos com uma 

visão dualista e as primeiras manifestações da rejeição do mundo, que Bellah 

vê emergir no primeiro milénio, são as condições para que o indivíduo comece 

a ganhar consciência de si (self), o que vai conduzir à individualização e à 

privatização da religião. O que não impede a existência de uma identidade 

comum, com suporte religioso (Thompson, 1993; Casanova, 1994), tal como 

ainda existe nas sociedades actuais: islamismo chiita no Irão, o catolicismo na 

Polónia, a divisão católico/protestante na Irlanda do Norte, o cristianismo 

ortodoxo na Grécia e na Rússia; as revoluções na Europa de Leste. Mas os 

exemplos podem ser alargados. Tal como na Polónia, não será o catolicismo 

nos países da Europa latina, com especial incidência em Portugal, onde a 

laicidade instituída pelo Estado convive com uma forte cultura católica, casos 

de sociedades em que a identidade nacional continua a ser sinónimo de 

identidade confessional, ou onde, no mínimo, a religião continua a influenciar 

o imaginário colectivo? 

 

Niklas Luhman: a religião como função 

Sendo um dos autores mais emblemáticos da sociologia do século XX, a 

teoria sistémica de Luhmann acabou por marcar significativamente a 
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sociologia das religiões. Ao conceber o desencantamento do mundo como 

um resultado do processo de racionalização e de burocratização, Luhmann 

(1982) defendeu que esse fenómeno se traduziu na diferenciação funcional, 

isto é, a sociedade passou a ser composta por vários subsistemas dos quais a 

religião é um, em particular, e não mais o único, totalizante e gestor de todos 

os outros – a Sacred Canopy, segundo a designação de Berger (1967).  

No que respeita à secularização, esta pode, assim, ser entendida como 

a particularização dentro do subsistema religioso do processo mais lato da 

diferenciação funcional (Dobbelaere, 1999, 2004). Mas convém lembrar que 

para Luhmann o termo secularização não é um “termo científico genuíno”, 

antes um constructo semântico que surge dentro do subsistema religioso 

(Laermans & Verschraegen, 2001: 9). A secularização, diz Luhmann, “é um 

termo através do qual o sistema religioso designa a condição material do seu 

ambiente societal”11. 

Dentro do leque das teorias da modernização, a diferenciação 

funcional representa outro contributo para a análise das sociedades modernas 

e do lugar nelas ocupado pela religião. Luhmann (1982) considera aquele 

processo, e não a secularização, como ponto de partida para a análise das 

transformações religiosas, fazendo esta depender da primeira. Segundo esta 

perspectiva, a área de acção da religião é delimitada. Por outras palavras, a 

religião perdeu o monopólio de certas funções, sob o efeito da diferenciação 

funcional, viu-se despojada enquanto centro de dominação. 

As autoridades e as organizações religiosas perdem impacto societal a 

favor dos subsistemas seculares. Isto não se distancia do que Luhmann refere 

acerca do processo ‘autopoietico’, ou seja, a relativa autonomia dos 

subsistemas, provocada pela diferenciação funcional, estimulou a 

individualização das escolhas (Luhmann, 1982: 218-221). A modernidade 

implica ainda, para Luhmann, uma forte mobilidade social e geográfica, um 

“desenraizamento no tempo e no espaço”, o que vem a ser mais um 

elemento explicativo do distanciamento ou a ruptura com as tradições 

religiosas tradicionais. 
                                                 

11 Luhmann, Niklas (1977). Funktion der Religion. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

citado por (Laermans & Verschraegen, Ibidem: 9). 
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A tese da diferenciação funcional é, à semelhança de outras, alvo de 

crítica, sustentada pela observação empírica de alguns novos movimentos 

religiosos de vertente holística, isto é, que combinam rituais crenças e mitos 

religiosos do cristianismo tradicional com dimensões assentes em pressupostos 

científicos. São exemplo disso a Igreja da Cientologia, os Raëlianos e o 

movimento New Age, em geral. Por outro lado, o fundamentalismo não deixa 

de revelar uma modalidade reactiva no sentido de integrar todos os aspectos 

da realidade sob a abóbada de uma confissão particular. Pesem embora 

estas críticas, o contributo de Luhmann para a sociologia da religião é 

inegável, desde logo pelo facto de transformar a secularização em variável 

dependente da diferenciação funcional. 

5.  Modernidade, globalização e secularização 

Neste ponto do programa seguimos de perto, como aliás tínhamos 

referido, a abordagem de Furseth e Repstad (2006) no sentido de situarem a 

secularização no quadro das grandes narrativas, colocando-a assim no 

mesmo lugar que a modernidade e a globalização. Efectivamente a 

secularização foi durante décadas – e até certo ponto ainda é – a “grande 

narrativa” da sociologia das religiões, tendo figurado como título e tema de 

uma multiplicidade de livros ou ocupado capítulos em manuais de sociologia 

das religiões. Continuando a considerar que as suas teorias e autores são um 

percurso incontornável, como se constata no anterior capítulo, entendemos 

que hoje um programa de sociologia das religiões não poderá ser estruturado 

em torno dos prós e dos contras das teses da secularização, colocando 

qualquer outro tema como seu satélite. 

Outro nota que gostaríamos de deixar aqui diz respeito ao facto de não 

ser atribuído, neste capítulo, um ponto específico à pós-modernidade uma vez 

que esta se auto-referencia como o fim das grandes narrativas (Lyotard, 1979). 
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Tal opção12 não invalida, contudo, o reconhecimento da influência da teoria 

social pós-moderna na sociologia das religiões, como adiante veremos.   

5.1. Os traços dominantes da modernidade 

Abdicando de expor as controvérsias em torno da polissemia do 

conceito, a modernidade é aqui entendida como o fenómeno em relação 

directa com os processos sociais, económicos, políticos ou culturais que 

encontram a sua raiz na afirmação da ciência e da razão, iniciada, entre 

outras coisas, pelas Luzes e pela Revolução Industrial (Bovay e Campiche, 

1992: 27). De facto, no plano filosófico, o marco foi o iluminismo humanista e a 

concepção de progresso dos séculos XVII e XVIII; no plano social e político, a 

Revolução Industrial e a Revolução Francesa assinalaram a mudança; ao nível 

da ciência e do conhecimento, o triunfo do racionalismo e a autonomização 

dos ramos científicos inauguraram uma nova era.  

Desde essa época até à actualidade operaram-se rápidas 

transformações em todos os domínios sociais, sempre em tensão permanente 

e num jogo de avanços e recuos tiveram como consequência o 

desenvolvimento de uma atitude reflexiva (Giddens, 1991; Beck, 1992). Embora 

a reflexividade seja inerente a toda a acção humana, ela toma um sentido 

diferente na “nova” modernidade, introduzindo-se nas bases do seu sistema 

de reprodução. A nitidez e a multiplicação dos indicadores sobre novos estilos 

de vida e novas modalidades de organização, a afirmação de culturas 

diferentes (muitas das quais representando a tradição recuperada), seja 

juvenil, comunitária, marginal, artística, ecológica, homossexual ou religiosa, 

têm vindo a desenhar os contornos de um período em que, de acordo com 

Giddens, as consequências da modernidade se radicalizam e universalizam. 

Uma parte substancial das mudanças é perceptível ao nível da 

emergência de novos valores e da reabilitação de antigos, originando a 

                                                 
12Neste ponto distanciamo-nos de Furseth e Repstad, que incluem a pós-

modernidade no capítulo das grandes narrativas. 
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relativização dos mesmos. O desaparecimento da sua objectivação foi 

concomitante de um processo de individualização com raízes no 

renascimento e afirmação no racionalismo progressista e no romantismo, mais 

tarde acentuado com a industrialização e o desenvolvimento capitalista. Hoje 

as principais dinâmicas sociais estão relacionadas com o aparecimento de 

uma cultura pluralista com sistemas de valores concorrentes, o que em parte 

se deve à existência de múltiplos agentes de socialização (em competição) e 

à diversificação de um mercado com todo o tipo de bens. Isto conduziu ao 

enfraquecimento das instituições tradicionais de carácter abrangente e 

totalizante. Cabem neste âmbito a crise do Estado e do sistema político, em 

geral, a crise de organizações tradicionais do mundo do trabalho, como é o 

caso dos sindicatos e dos partidos políticos e, noutra esfera, a crise das 

instituições religiosas típicas do ocidente cristão. 

No que respeita ao universo religioso em geral, Hervieu-Léger (1993) 

apresenta uma definição de religião que combina crença e tradição, sendo 

esta uma memória herdada, transmitida. Os trabalhos desta autora 

apresentam uma componente inovadora, no aspecto em que, com toda a 

clareza, descreve a modernidade como um tempo que combina 

racionalidade com novos mitos, e onde o universo religioso, longe de se 

encontrar em vias de extinção, simplesmente se reconfigura.  

5.2. Globalização 

As profundas mudanças ocorridas desde a II Guerra Mundial no 

continente europeu e no mundo ocidental em geral são outro aspecto a 

entrar em linha de conta. Os sucessivos fluxos migratórios, a maior facilidade 

de deslocação, promotora da mobilidade geográfica e o desenvolvimento 

tecnológico direccionado para o aperfeiçoamento dos meios de 

comunicação de massa são factores que contribuíram para a diversificação 

das sociedades dos países centrais, em termos culturais, étnicos, religiosos e 

éticos. Pode dizer-se que a diversidade se tornou a norma e não uma mera 

situação transitória.  
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As identidades religiosas de hoje têm de ser situadas na discussão, já 

aturada, do local e do global. Adoptando a sugestão de Peter Beyer (1998), 

impõe-se o equacionamento da questão em termos do processo moderno e 

crescentemente global de construir e imaginar a religião como uma categoria 

diferenciada de comunicação que se manifesta a si própria como uma 

pluralidade de religiões, coexistindo e equivalendo, de maneira similar, ao 

modo como as nações se transformaram em sociedade global (Beyer, 1998: 

69). 

Em grande proximidade a Luhmann, Beyer (1997 e 1998) considera que 

o reforço da globalização tem por base a expansão e o “desenvolvimento de 

vários sistemas sociais instrumentalmente orientados, nomeadamente o 

sistema económico capitalista, o sistema político dos Estados soberanos, o 

sistema tecnológico, o sistema da educação académica, o sistema médico 

de saúde, o sistema dos mass media e o sistema religioso global” (Ibidem). 

Cada um destes sistemas reproduz e expande a sua técnica de comunicação. 

Na medida em que possuem uma cultura e um conteúdo próprios, é possível 

“particularizá-los de várias formas e assim construir a diferença ‘substantiva’ 

dentro da identidade ‘técnica’”. Essas diferenças obedecem a modelos mais 

ou menos globalizados, constituindo as nações, etnias e religiões os exemplos 

mais destacados de modelos culturais. 

A religião não deixou, é facto, de ser territorializada. Todavia, o 

fenómeno religioso apresenta contornos que apontam para uma 

desterritorialização. À escala global – ainda que a maior incidência se 

verifique no ocidente – a par das seitas com berço no cristianismo, proliferaram 

cultos esotéricos (Champion, 1993), religiões orientais, islamismo, novos estilos 

de vida regidos por um ascetismo fundamentalista, juntamente com a 

redescoberta de novos gnosticismos, xamanismos e hedonismos. As chamadas 

crenças “paralelas” como as que se agregam em torno da corrente “New 

Age” (astrologia, reencarnação, telepatia) coexistem e dispõem de áreas de 

intercepção com o cristianismo (Lambert, 1995). O incremento da mobilidade 

social e espacial tem produzido uma significativa mistura de crenças e de 

práticas que vêm questionar um mapa geográfico, onde anteriormente era 

nítido o domínio exclusivo de uma igreja ou confissão. 
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Religião e etnicidade 

A mobilidade geográfica, atrás referida, implica que associemos 

inevitavelmente a globalização a etnicidade. Realidade, pró norma, 

associada a religião. No plano das intercepções entre comunidades religiosas 

e étnicas, recordamos Durkheim, para quem a religião era uma experiência do 

sagrado, geradora de grupos e de identidades colectivas13. Este foi o tipo de 

vivência dominante nas sociedades tradicionais, pré-modernas: natureza e 

cultura, sagrado e profano sobrepunham-se, num processo de assimilação 

recíproca. 

Obviamente que o sistema religioso é hoje muito menos poderoso que o 

sistema político e as identidades religiosas de hoje têm de ser situadas num 

cenário global e local de diversidade religiosa, particularmente visível no 

mundo ocidental. No entanto, se, por um lado, a globalização contribui para 

a expansão de sincretismos e a privatização de crenças e práticas, por outro, 

reforça religiões com referências territoriais, tal como aconteceu com o 

cristianismo ortodoxo nos países do leste europeu depois da queda do muro 

de Berlim. Aí a religião ressurgiu como consciência colectiva em cada nação 

que tinha estado sob o domínio soviético. 

Precisamente a partir daquela data e na sequência de crises políticas e 

económicas, cidadãos desses países emigraram para a Europa ocidental 

passando a fazer parte das minorias étnicas nas sociedades que os 

acolheram.  

Num primeiro momento, foi a componente étnica que se revelou como 

marca distintiva e factor de identificação. Contudo, a sua especificidade 

cultural incorporava também uma identidade religiosa que para muitos tinha 

uma história recente, pois só a partir da década de noventa a liberdade 

religiosa passou a existir no leste europeu.  

O sentido de comunidade é, por norma, um dos atributos das minorias 

religiosas. A comunidade – em especial se tem um espaço físico para 

encontro – possui a virtualidade de reforçar a posição do grupo dentro do 

campo religioso de o projectar na sociedade. A comunidade de crentes é um 
                                                 

13 Esta é precisamente uma faceta essencial para distinguir religião de magia. 
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recurso que potencia a visibilidade pública da minoria religiosa na sociedade 

em que se insere e, principalmente a reprodução da sua identidade. Quando 

essa identidade religiosa surge conjugada com etnicidade a sua 

particularidade é redobrada (Fenton, 2004) e, mesmo que estas comunidades 

religiosas se revelem residuais do ponto de vista estatístico, elas representam 

uma dimensão da realidade que não pode ser descurado (Vilaça, 1999). 

A este propósito e devido às suas propriedades heurísticas, será útil 

introduzir nesta reflexão conceito de campo de Pierre Bourdieu (1979). Através 

daquele conceito poderemos equacionar a estrutura das relações dentro da 

minoria e do campo religioso em geral, a distribuição de poderes pelos 

agentes, as situações de conflito e de cooperação, a interdependências com 

outros campos. À partida as minorias religiosas são desprovidas de poder, 

recursos e oportunidades face aos detidos por Igrejas maioritárias. Todavia, 

elas visam o reconhecimento na esfera pública e, na sequência disso, 

recusam a conotação com símbolos de identidade colectiva assentes na 

correspondência (ainda que simbólica) entre Estado-Nação e cultura religiosa 

dominante.  

Não esqueçamos que, no passado, mesmo em países precoces em 

termos de prática democrática, as minorias religiosas “toleradas” eram 

consideradas como um grupo à parte, uma espécie de corporação (Wilson, 

1996: 20-21) com uma cultura específica e os seus dirigentes simultaneamente 

exerciam o controlo social no interior da comunidade e mediavam as relações 

desta com a sociedade envolvente. Em Portugal, isso verificou-se, por 

exemplo, até à I República com os residentes estrangeiros de tradição 

protestante. No entanto, temos de reconhecer que o modo de atribuir aos 

outros “categorias raciais e étnicas [e religiosas] variou significativamente ao 

longo do tempo e do espaço” (Putnam, 2007: 160). Hoje mesmo que o campo 

religioso comporte desigualdades de forças e recursos entre os grupos, os sinais 

de cooperação têm vindo a sobrepor-se aos de conflito.  

Em Portugal o casos mais relevante e com uma taxa de crescimento 

significativa são o dos imigrantes do leste europeu quase na totalidade 

ortodoxos ou (minoritariamente) greco-católicos e a comunidade islâmica.  
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Steve Fenton, ao reflectir acerca da Modernidade, etnicidade e religião 

procura articular duas questões: a crise da modernidade capitalista tardia 

com a questão das identidades religiosas e étnicas. Concretamente ele 

identifica três crises na modernidade tardia: a questão das 

igualdades/desigualdades; o problema da comunidade e da coesão social e 

a perda de referências morais. As consequências destas crises no plano da 

religião e da etnicidade está associada aos fundamentalismos 

contemporâneos. 

5.3. A secularização como conceito multidimensional 

A noção de secularização, antes de ser apropriada pela sociologia 

como conceito operatório para a compreensão da religião nas sociedades 

modernas, teve usos diversificados estranhos à produção científica posterior. O 

termo “secular” (secularis), associado a mundano e em contraste com 

espiritual, fez parte da linguagem da Igreja durante séculos, antes da palavra 

secularização ter sido inventada. 

Como relata Dobbelaere (2004: 22), o registo documental mais remoto, 

que se conhece, em que o termo aparece é relativo às negociações do 

Tratado de Vestefália, em 1648. Foi introduzido pelo negociador francês, 

Duque de Longueville, com o propósito de facilitar um compromisso na 

questão delicada dos territórios que pertenciam à Igreja. Os negociadores do 

Tratado, como refere, precisavam de um termo neutro para se referirem à 

“laicização de certas propriedades eclesiásticas que estavam a ser 

adicionadas a Brandenburg” (Dobbelaere, 2004: 22). O objectivo era o de 

transmitir à Igreja uma certa ideia de compensação pelas suas perdas 

territoriais. Através da expressão “secularização” essa perda era, em 

simultâneo, negada e admitida porque continha um sentido de 

transitoriedade, de transformação (pacífica e, eventualmente, reversível) do 

uso das propriedades espirituais. 

A ambiguidade do termo foi-se reproduzindo ao longo dos tempos e 

continua a projectar-se nas posteriores perspectivas e discussões dentro da 
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sociologia, na filosofia ou na teologia. As definições divergem e a avaliação 

do processo também. Uns consideram a secularização como um produto 

intrínseco do cristianismo, outros entendem o processo como um sintoma do 

enfraquecimento da força da religião ensaiada a partir do despontar da 

modernidade. 

A falta de consenso levou a que autores como Karel Dobbelaere (1981, 

1999 e 2004) e Olivier Tschannen (1992) fizessem um esforço de sistematização 

no sentido de clarificar o debate.  

Tschannen procura resolver o problema da inexistência de uma teoria 

unificada enveredando pelos desenvolvimentos ocorridos na filosofia das 

ciências – mais propriamente baseando-se nos trabalhos de Karl Popper e, em 

especial, de Thomas Kuhn14 – e considerando a secularização como um 

paradigma (Tschannen, 1992: 20-31). A secularização é assim entendida como 

um campo do conhecimento científico que, à semelhança de outros, tem 

evoluído em períodos de desenvolvimento qualitativo, em que se põem em 

causa e se aperfeiçoam os princípios, as teorias e os conceitos básicos que em 

conjunto formam a sua área de conhecimento e a comunidade científica que 

a representa, constituindo, desta forma, um paradigma.  

Dentro desta lógica, este autor enuncia os “exemplos partilhados”, de 

que fala Kuhn, enquanto elementos centrais num paradigma, neste caso a 

secularização. Entre eles contam-se, a diferenciação ou segmentação, a 

racionalização, o desencantamento do mundo, a descrença, o declínio da 

prática, a societalização, a autonomização, a privatização, a pluralização, a 

mundanidade, a individualização15. A preocupação de Olivier Tschannen será, 

                                                 
14 O autor refere-se aos trabalhos de Karl R. Popper (1934). The Logic of Scientific 

Discoveries. New York: Harper e de Thomas S. Kuhn (1962). The Structure of Scientific 

Revolutions. Chicago: University of Chicago Press. 
15 Ao longo de todo o capítulo XII, Tschannen (Ibidem) explicita de forma 

desenvolvida o paradigma da secularização e exibe os “elementos” comuns aos 

vários autores, esclarecendo que, em vários casos, designações diferentes podem 

remeter para um mesmo conceito. Por exemplo, a generalização aparece em 

Luckmann como a forma institucional não especializada da religião e a pluralização é 

tratada por Berger ou por Martin como pluralismo. 
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então, a de identificar nos diversos autores que ele situa dentro deste quadro 

paradigmático esses “exemplos partilhados”. 

Karel Dobbelaere, desde o início da década de oitenta tem trabalhado 

a problemática da secularização, concentrando o seu esforço na 

sistematização e clarificação conceptual. Do nosso ponto de vista, representa 

um dos contributos mais valiosos para o modelo, uma vez que “transformou um 

‘debate’ acima de tudo informe num domínio de pesquisa quase 

institucionalizado” (Tschannen, 1992: 307).  

Dobbelaere é inovador ao considerar a secularização como um 

conceito multidimensional porque comporta uma dimensão macro-societal 

que, numa fase inicial (1981), ele designa de laicização; um nível meso ou 

organizacional; e um nível micro, o da religiosidade individual. 

A secularização, entendida no seu plano macro-societal, remete para a 

“laicização” da sociedade16. O fenómeno é mencionado por Durkheim a 

propósito da laicização do sistema de educação e por Marx e Lenine em 

termos da laicização do Estado. Dobbelaere, partindo destes e de outros 

exemplos e em forte proximidade a Wilson, sustenta que historicamente se 

foram manifestando políticas de secularização da sociedade, com paralelas 

contra-tendências. O chamado processo de pillarization (criação e 

desenvolvimento de espaços sociais com autonomia e multifuncionais), na 

Bélgica e na Holanda (Dobbelaere, Billiet & Creyft, 1978), é dos mais ilustrativos 

enquanto fenómeno de resistência das instâncias religiosas à secularização. 

Na Bélgica, a Igreja Católica e, na Holanda, as Igrejas Católica e Reformada 

procuraram instituir-se como espaços autónomos (pillars) dentro dessas 

sociedades com o propósito de resistir ao processo de secularização, criando 

e consolidando funções que cobrissem as diferentes áreas da vida social. Os 

exemplos mais significativos – e estudados por Karel Dobbelaere – são os do 

ensino e da saúde. 

                                                 
16 O modo como Dobbelaere conceptualiza a laicização (secularização no 

plano societal) é muito semelhante ao conceito que Luckmann tem de secularização 

(Dobbelaere, 1981: 15). 
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Esta questão suscita a reflexão sobre as modalidades de resistência da 

Igreja Católica em Portugal. Depois da lei da separação entre o Estado e 

Igreja em 1911, e ter vivido um período profundamente anticlerical e anti-

religioso, com uma elite positivista no poder (Fernandes, 1999), a Igreja foi 

“recuperando terreno” e, ainda hoje, não sendo propriamente um pilar 

institucionalizado como na Bélgica e Holanda, dispõe de um certo grau de 

autonomia em certos sectores resultante da sua forte presença em termos de 

instituições de solidariedade social, ensino e saúde, facto que obriga o Estado 

a considerá-la como agente privilegiado de negociação.  

Mas voltando ao modelo em análise, Dobbelaere associa a 

secularização, no seu plano societal, ao processo de “diferenciação 

funcional” entre os subsistemas, conceito que vai buscar a Luhmann. Esses 

subsistemas apresentam uma lógica de funcionamento própria, sendo 

autónomos uns em relação aos outros e cada um deles passível de ser 

calculado e controlado. De um lugar de supremacia sobre vários domínios 

funcionais (a saúde, a educação, a lei, a política, a economia, a vida e a 

moral privadas, etc.), a religião passou a ser unicamente um domínio e, na 

sequência da perda da sua função em termos de referencial colectivo de 

crenças, valores e normas, as formas de relacionamento impessoal tornaram-

se dominantes. A independência relativa dos vários subsistemas implicará que 

a religião perca o monopólio da produção de sentido (Bourdieu, 1987) e a sua 

função de legitimação. 

O nível meso ou organizacional é aquele onde Dobbelaere situa a 

mudança religiosa. O autor pretende dar conta, através desta dimensão, do 

processo de modernização da religião, processo que induz mudança tanto 

nas igrejas instituídas como nas igrejas minoritárias e seitas. A mudança 

religiosa em Dobbelaere corresponde à secularização interna em Luckmann 

(Dobbelaere, 1981: 13 e 27). Esta dimensão abarca também o estudo da 

emergência e declínio dos grupos religiosos. 

Aceitando o princípio de que a racionalização pode implicar uma 

burocratização e uma societalização da interacção humana, estes factores 

podem, por sua vez, conduzir a uma “secularização interna” (Ibidem) das 

organizações religiosas, uma vez que estas se adaptam às condições 



Provas de Agregação   Relatório de disciplina 
Helena Vilaça  Sociologia das Religiões  
 

 48

modernas. Mas assiste-se, em paralelo, a uma incapacidade de adaptação à 

mudança, ou mesmo de gestão dessa mudança, o que veio a colocar as 

igrejas convencionais num certo "estado de ameaça". Isso é perceptível, não 

apenas através da diminuição do seu número de praticantes, ou dos cortes de 

subsídios de proveniência estatal, mas principalmente através da banalização 

do seu papel de produtor de referências e de matrizes culturais e da sua 

capacidade de intervir e influenciar socialmente. 

O comportamento individual em matéria religiosa, ou seja, o 

envolvimento, as atitudes, as condutas e os valores religiosos são os aspectos 

contemplados por Dobbelaere naquilo que ele designa de nível micro da 

secularização. Esta última dimensão constitui aquela que pode ser apreendida 

através de estudos empíricos, nomeadamente através de estudos extensivos e 

de carácter longitudinal. 

Dobbelaere vê a secularização como um fenómeno complexo, não 

unilinear e partilha com Wilson, Martin, Delumeau e Gabriel Le Bras a tese de 

que a secularização, enquanto traço da sociedade moderna, não pressupõe 

que tenha existido a antecedê-la uma “Idade do Ouro” da religião (Ibidem: 

33-35), facto que, também ele, fundamenta historicamente, referindo a não 

exclusividade cristã da Idade Média.  

Em contrapartida, não partilha com Parsons e Bellah – defensores da 

religião civil – a ideia de que a religião é necessária na sociedade moderna 

para assegurar a integração social. Nesta matéria ele está com Wilson (1969) e 

Luhmann (1982) que não aceitam esse imperativo funcional. Apesar disso, a 

hipótese da religião civil de Bellah, que, num primeiro momento, é refutada 

por Wilson, Berger e Luckmann, e numa segunda fase, recuperada e integrada 

no modelo por Martin e Fenn, acaba por ser assunto de extensa discussão em 

Dobbelaere. Muito embora ele não entenda a religião civil como uma religião, 

irá também contribuir, pela sua abordagem crítica, para a inclusão dessa 

hipótese. 
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5.4. Diversidade religiosa, competição e escolha racional 

A relação entre diversidade religiosa e secularização continua a ter 

uma grande actualidade. Enquanto alguns autores vêem na diversidade 

religiosa uma forma de revitalizar a religião, outros entendem que a 

pluralidade da oferta e consequente multiplicação das “verdades” a 

descredibilizam. 

David Martin dá um contributo fundamental em termos de uma primeira 

tentativa de reflexão crítica sobre a secularização. Para Martin (1978), o grau 

de pluralismo de um país produzirá efeitos de peso no processo de 

secularização. De acordo com o grau de pluralismo, ele cria uma tipologia 

assente no continuum monopólio-pluralismo, a partir do qual identificará três 

modelos: Monopólios católicos (exemplo de Espanha e Portugal); Duopólios 

protestantes-católicos ou padrão misto (Alemanha e Holanda); Pluralismos 

Protestantes (os EUA, como caso mais extremo). 

No caso dos Monopólios católicos, a sociedade encontra-se dividida 

em dois campos opostos: o catolicismo (identificado com o sistema de 

autoridade pré-existente e com proximidade à direita política) de um lado, o 

secularismo do outro. Nesta situação, as minorias (protestantes) tendem a 

associar-se com os sectores anti-religiosos e anti-clericais. A hostilidade entre 

grupos e elites (seculares e religiosas) e a respectiva evolução para situações 

mais radicalizadas ou mais conciliatórias é, de acordo com Dobbelaere (1981: 

63), um dos aspectos centrais da análise de Martin. Do nosso ponto de vista, 

este modelo aplica-se à realidade da sociedade portuguesa, principalmente 

para os finais do século XIX e para a época da I República (Fernandes: 1999). 

No Pluralismo protestante, não são detectados conflitos entre a Igreja e 

o mundo secular até porque, nesses contextos, de acordo com este autor, foi 

o Calvinismo e não as Luzes quem inaugurou a transição para a modernidade, 

ao separar claramente os sistemas político e religioso. A pluralidade de 

denominações religiosas reforçou esse estado de coisas, uma vez que todas 

lutaram por uma igualdade de direitos. A religião irá diluir-se na sociedade civil 

e uma certa “religião civil” – é assim que Martin vai absorver o conceito a 

Bellah – acaba por ir surgindo e legitimar o Estado. De novo, os EUA são 
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tomados como o exemplo máximo de pluralismo, mas também se incluem 

aqui a Grã-Bretanha e os países nórdicos. 

Na situação intermédia dos Duopólios protestantes-católicos, o caso é 

mais complexo porque, para se evitar uma situação conflitual, fez-se a opção 

por actuar, estrategicamente, por via de cedências mútuas. As diferenças 

religiosas, nos países que se enquadram dentro desta categoria, apresentam 

uma correspondência, mais ou menos evidente, com espaços territoriais, facto 

que virá a contribuir para uma estrutura tipo federalista. 

Observando a realidade das sociedades democráticas 

contemporâneas, com a diversidade cultural em expansão e o pluralismo 

religioso a avançar, David Martin conclui que tendencialmente as rivalidades e 

o fosso entre o Estado e a Igreja vão-se esbatendo (Ibidem: 33). Neste sentido, 

podemos afirmar que no âmbito das transformações ocorridas na sociedade 

portuguesa pós 25 de Abril, encontramos indicadores que nos permitem 

corroborar a hipótese de Martin. Não só a pluralidade religiosa conquistou 

algum espaço, como as relações entre os campos político e religioso se 

pacificaram. 

Igualmente ancorada na diversidade religiosa mas numa perspectiva 

mais radical e centrada na vitalidade do mercado religioso, temos a teoria da 

escolha racional17. Esta teoria baseia-se no actor e na sua acção intencional 

com vista a atingir objectivos determinados por uma hierarquia de 

preferências (Ritzer, 2000: 408 e 433-434). Dentro duma concepção utilitarista, o 

actor procura, assim, racionalizar as suas escolhas em ordem a maximizar a 

satisfação das suas necessidades.  

Dentro da sociologia da religião, autores como Finke (1997), Stark e 

Bainbridge (1985) consideram que a teoria da escolha racional é 

particularmente adequada para a explicação da fragmentação e 

diversidade religiosa contemporâneas. Contudo, uma vez que o ponto de 

partida é a sociedade americana incorrem no risco de generalizações 

abusivas. Melhor concretizando, eles tentam encontrar uma explicação para 

                                                 
17 Esta teoria deriva de princípios da economia neoclássica e é transportada 

para outras áreas, nomeadamente para a sociologia.  
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o facto de certos movimentos religiosos, que emergem no intuito de 

renovação ou recuperação dos princípios doutrinários de origem dentro de 

uma determinada igreja, acabarem por abandoná-la, formando, a posteriori, 

uma seita ou um culto religioso. Este, por sua vez, terá como propósito final a 

criação de uma nova igreja, que poderá ter uma orientação completamente 

diferente daquela que lhe deu origem.  

De acordo com a perspectiva destes sociólogos americanos, a 

sociedade moderna postula uma religiosidade latente no indivíduo, a qual 

está situada no lado da procura. Ora, perante um cenário de mercado onde, 

do lado da oferta, as firmas religiosas competem activamente entre si (Stark, 

1997: 17-18, Finke, 1997: 50-52), essa religiosidade tende a tornar-se manifesta 

e, por esse motivo, as instituições religiosas não se encontram em estado de 

ameaça, antes se vão alternando ou substituindo. Stark & Bainbridge (1985) 

referem um sistema de economias religiosas patentes na sociedade, que vão 

explorar a extensão e dimensão do mercado e o comportamento dos seus 

potenciais consumidores. O autor defende ainda que, numa sociedade em 

que a economia religiosa não está regulamentada, o pluralismo religioso 

tenderá a prosperar. A economia religiosa regulamentada caracteriza-se por 

ser dominada por uma igreja monopolista, que não se vê confrontada com 

exigências competitivas, dado que a sociedade em que esta se insere não é 

propícia à criação de nichos de mercado ou mesmo à implantação de firmas 

religiosas concorrentes. Neste tipo de contextos sociais, implicitamente os 

países europeus, o pluralismo tenderá a surgir com maior dificuldade.  

Ao incidirem a sua análise nos Novos Movimentos Religiosos (NMRs), 

Stark e Bainbridge afirmam comprovar que o processo de secularização é 

auto-limitativo. Eles provam empiricamente que nos espaços sócio-geográficos 

onde as igrejas tradicionais são mais fracas os cultos proliferam (Stark e 

Bainbridge, 1985: 438), o declínio das primeiras irá facultar a abertura do 

mercado religioso e a opção por novas alternativas. Similarmente, Warner 

(1993)18 identifica anomalias no modelo da secularização, baseadas na 

dificuldade em integrar fenómenos como o fundamentalismo, a persistência 

                                                 
18 Cf. Swenson, Donald S. (1999). Society, Spirituality and the Sacred. Toronto: 

Broadview Press. 
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dos evangélicos carismáticos e do protestantismo liberal. No entanto, teóricos 

da secularização como Wilson (1988) também estudam os NMRs, nas suas 

diferentes variantes, entendendo-os como uma resposta à secularização e 

como uma das características desse mesmo processo. 

Por regra, são sociólogos americanos que têm procurado testar o 

modelo da secularização através da evidência empírica da religião na sua 

sociedade. Questionam se, efectivamente, o advento da modernização 

conduziu à queda da religião. Finke (1998), por exemplo, obedecendo ao 

pressuposto teórico de que a secularização descreve um processo histórico 

que ocorre em conjugação com a modernização, analisa longitudinalmente 

estatísticas – sempre que disponíveis utilizou dados relativos ao século XIX e ao 

longo do século XX, até 1980 – no sentido de avaliar as tendências de longa 

duração da religião. Assim, demonstra que não existe correlação entre 

urbanização ou industrialização e desfiliação religiosa. Observando também 

indicadores como o número de aderentes, a prática, as contribuições dos 

membros das igrejas ou a crença em Deus não constata qualquer declínio, 

antes estabilidade. O facto de algumas denominações estarem a perder 

membros – principalmente as protestantes históricas, por natureza mais liberais, 

e, em menor proporção, a católica – não é traduzido numa desfiliação 

religiosa mas num movimento de transferência para outras denominações, por 

regra mais conservadoras e fundamentalistas, que defendem por exemplo 

uma interpretação literal da Bíblia. 

Esta explicação proposta por Finke baseia-se claramente numa lógica 

liberal – ausência de regulação – aplicada ao mercado de bens religiosos. A 

concorrência entre os diversos grupos incentiva ao proselitismo e estimula o 

campo religioso. Mas o que este autor pretende provar, segundo Steve Bruce 

(1992), é que a evidência histórica da religião nos Estados Unidos não sustenta 

o modelo tradicional de secularização, o que não significa que outros 

contextos sociais não o validem. Por seu lado, Wilson argumenta que a 

secularização, nos Estados Unidos da América, se infiltrou nas próprias igrejas, 

sendo estas absorvidas pela sociedade e dessa forma perdendo a 

especificidade do seu conteúdo religioso. 
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6.  A religião na esfera pública 

 Como vimos, no capítulo, anterior, à excepção das teses assentes na 

teria da escolha racional, foi dominante a ideia que a modernização e 

industrialização conduziriam à secularização. Esse foi o pensamento 

dominante até aos anos setenta, oitenta.  

Entretanto, houve uma espécie de ressurgimento religioso a partir de 

então que veio a dar origem a um dos principais debates da sociologia 

contemporânea, cujos contornos são claramente enunciados por Furseth e 

Repstad:  

Sempre houve um consenso alargada na sociologia quanto ao papel 

desempenhado pela religião nas sociedades tradicionais. O desacordo 

emerge no que respeita à análise da religião na esfera pública nas 

sociedades modernas. Uma das tradições teóricas, aqui representada 

por Max Weber, o jovem Peter L. Berger, Jürgen Habermas [2002] e Steve 

Bruce afirmam que as instituições religiosas tradicionais irão declinar ou 

desaparecer e a religião tornar-se-á um assunto privado para os 

indivíduos. Berger [2001], entretanto, mudou a sua posição relativamente 

a esta matéria e defende um ponto de vista que está mais próximo de 

Robert N. Bellah e José Casanova, que argumenta que a religião pode 

ser uma força de acção colectiva, unidade social e política mobilização, 

mesmo em sociedades modernas (Furseth e Repstad, 2006: 97). 

O mais proeminente defensor desta corrente, José Casanova (1994: 3), 

afirma mesmo que, ao longo dos anos oitenta, é difícil identificarmos conflitos 

políticos que não tenham na sua origem uma raiz religiosa. A Igreja Católica 

tem uma intervenção política em toda a América Latina que emerge sob o 

signo da Teologia da Libertação (também chamada teologia dos pobres) e se 

prolonga para além do fim do Bloco de Leste. A Santa Sé virá também a 

assumir um papel de forte empenhamento na libertação de Timor-leste. Por 
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seu lado, o protestantismo, na sua versão neopentecostal, conhece uma 

expansão sem precedentes na América do Sul. Aliás, esta região do mundo é 

talvez um dos observatórios mais ricos em termos do fenómeno religioso 

contemporâneo, quer pela sua diversidade, quer pelo ritmo das dinâmicas 

religiosas. Digamos que este subcontinente funciona como uma espécie de 

caleidoscópio religioso. 

A expressão pública da religião continuou a afirmar-se na década de 

noventa, reforçando a tendência que vinha sendo anteriormente ensaiada. As 

sucessivas deslocações do Papa João Paulo II pelos quatro cantos do mundo, 

o papel desempenhado pelo Vaticano no fim do Bloco de Leste e a bandeira 

da recristianização europeia são prova disso. A entrada na política dos 

evangélicos brasileiros através da criação de partidos ou através de 

candidaturas individuais apoiadas por largos sectores protestantes, por regra 

pentecostais ou neopentecostais, constituem outro exemplo do protagonismo 

religioso.  

Recorde-se que, também na sociedade portuguesa, é em meados da 

década de 90 que se verifica, pela primeira vez, a atribuição de visibilidade 

aos novos grupos religiosos que se iam implantando no país. Especialmente a 

forte expansão da Igreja Universal do Reino de Deus e toda a polémica 

inerente à aquisição e reconversão de espaços públicos por parte deste grupo 

transformou-se em motivo de páginas de jornal e tempos de antena televisivos. 

O fenómeno encetou um efeito de bola de neve: os grupos religiosos 

minoritários, desde os mais antigos e institucionalizados aos mais recentes, 

datados do pós 25 de Abril, vieram também a palco, afirmando as suas 

identidades, demarcando-se e, principalmente, aproveitando a oportunidade 

facultada pelos meios de comunicação social. O debate alargava-se, 

surpreendentemente, a várias instâncias da sociedade: política, jurídica, 

eclesiástica, infelizmente em desigual proporção no campo académico. 

Ainda a propósito do recentramento da religião na esfera pública, há 

que lembrar acontecimentos recentes, já na entrada do século XXI, como a 

mediatização, sem precedentes à escala mundial, da fase terminal da 

doença e da morte do Papa João Paulo II. Em Portugal, a morte da Lúcia, a 

última vidente dos pastorinhos de Fátima, em pleno período de campanha 
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eleitoral, teve um impacto social assinalável. Além de dominar 

completamente o tempo de antena dos meios de comunicação social, 

provocou reacções políticas nos diferentes partidos, alguns dos quais 

defenderam o feriado nacional para o dia do seu funeral. 

Mas fora do circuito cristão institucionalizado, outros acontecimentos se 

tornam marcantes, como, por exemplo, as mortes voluntárias entre os 

Cavaleiros do Templo do Sol na Suíça e no Canadá. A atracção que a 

espiritualidade New Age tem exercido sobre o mundo secular é outro traço da 

religiosidade contemporânea e de tal significado que em diversos contextos a 

astrologia, passou a ser um instrumento de caracterização da personalidade 

que compete com a psicologia e a psiquiatria.  

Para José Casanova (1994), a entrada em cena da religião operou-se 

num duplo sentido: entrou na esfera pública e passou a ser publicitada. 

Efectivamente, foi de forma inesperada que a religião adquiriu interesse por 

parte dos media, dos políticos e da sociedade em geral. 

Também Ole Riis (1998: 251), tal como Casanova (1994), rejeita a tese de 

que a sociedade moderna remete, irreversivelmente, a religião para a esfera 

privada, considerando que a religião não se encontra necessariamente 

marginalizada na sociedade moderna. Na sua argumentação, Riis procura 

demonstrar que a religião está muito próxima das identidades nacionais; que 

as identidades nacionais podem ainda expressar-se através de uma religião 

suportada pelo Estado; que o nacionalismo foi suplementar mais do que 

complementar das identidades religiosas; que os valores de uma ideologia 

política estão, na maior parte dos casos, directa ou indirectamente 

relacionados, com uma visão do mundo religiosa; e que as crises de 

legitimação no sistema político conduzem, frequentemente, à reemergência 

de legitimações religiosas. 

No nosso ponto de vista, esta perspectiva desenvolvida por Ole Riis 

comporta pistas de reflexão que merecem atenção. Evidenciamos duas. 

Primeiro, introduz elementos que podem contribuir para uma reavaliação das 

dimensões da secularização e a redefinição teórica da privatização. Se é 

verdade que, no ocidente, a religião, representada pelas igrejas tradicionais, 

perdeu o seu grau de influência na esfera pública da sociedade, será 
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demasiado redutor e linear afirmar que a religião muito simplesmente se 

privatizou, como se o fenómeno da privatização se traduzisse na total 

anulação dos recursos de intervenção das instituições religiosas no espaço 

público. Segundo, ao referir-se à relocalização da religião na esfera pública, 

Riis está a referir-se, manifestamente, às Igrejas tradicionais e maioritárias: aos 

seus discursos, às suas novas funcionalidades sociais, às modalidades de 

acção e ao seu poder. Tal como Riis, Liliane Voyé e Karel Dobbelaere, num 

texto sobre a situação do catolicismo romano na actualidade, afirmam que a 

Igreja Católica, apesar de estar a perder terreno ao nível do “comportamento 

individual e da moralidade privada”, está, de certo modo, de retorno à esfera 

pública. “Aí, a sua imagem de credibilidade e de moralidade, a sua defesa de 

valores humanitários e o seu apoio aos pobres e oprimidos têm conferido, 

frequentemente, à Igreja confiança e legitimidade, fazendo dela um agente 

que é ouvido (...)” (Dobbelaere & Voyé: 1994: 111). 

Trata-se, por isso, de um problema de distribuição e de gestão de 

recursos, não só entre o Estado e as Igrejas tradicionalmente dominantes, 

como, de igual modo, entre essas Igrejas e os grupos religiosos minoritários, o 

que gera reposicionamentos, novas relações de força quer no campo social, 

como no campo especificamente religioso. 

Apesar de o processo de diferenciação funcional e religiosa ser 

irreversível não significa, contudo, que a religião se privatize ou se marginalize. 

Esta perspectiva é defendida por José Casanova (1994) que recorre a 

exemplos como o do protestantismo evangélico nos EUA e o catolicismo no 

Brasil, na Espanha e na Polónia para ilustrar a presença da religião na esfera 

pública. Segundo este autor, a presença da religião na esfera pública não 

passa por um retorno à tradicional situação europeia de fusão Igreja e Estado 

mas entende que principalmente as religiões públicas ao nível da sociedade 

civil são compatíveis com as sociedades modernas e democráticas regidas 

por valores universalistas. 

O principal problema presente nesta teoria reside nos seus pressupostos 

funcionalistas, o que significa aceitar a proposta de Robert Bellah de que a 

religião é uma necessidade nas sociedades modernas. O caminho mais 

acautelado (Furseth & Repstad, 2006: 109) será provavelmente o sugerido pelo 
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Berger contemporâneo e o próprio Casanova de que a religião na esfera 

pública deve ser mais um objecto de pesquisas empíricas do que de 

assumpções teóricas.  

6.1. Unidade social e conflito 

Integração e normas sociais são conceitos que fazem parte de um 

mesmo debate. As normas são regras de conduta, padrões orientadores de 

acção e é com base nelas que surge a noção de desvio. As normas ancoram-

se numa definição de cultura partilhada e, nesse sentido, são generalizadas e 

generalizáveis. Certamente que a sua persistência e reprodução serão tanto 

mais duradouras quanto a generalização social dos valores e das crenças que 

as sustentam.  

Isso é a condição para a conformidade e controlo do desvio. Enquanto 

conceito analítico, a integração social é central na literatura sociológica 

desde a fundação da disciplina. Em termos muito sumários pode dizer-se que 

se os indivíduos e os grupos não se encontrarem bem integrados numa 

determinada sociedade, a coesão social corre riscos e as normas tornam-se 

frágeis. Essa perspectiva está bem representada em Durkheim, Parsons e 

Bellah. Durkheim, por exemplo, ao observar as grandes transformações sociais 

inauguradas com a revolução industrial e a modernidade em geral, via o 

estado de anomia social como produto da ausência de substituição das 

normas morais tradicionais assentes na religião. Durante séculos a religião tinha 

desempenhado uma função de integração e de coesão social. Contudo, 

com o advento da modernidade, a religião deixou de ser a única fonte de 

moralidade. 

Obstinado pelo consenso e a coesão social (Beckford, 1998), Durkheim 

adopta uma concepção orgânica e funcional da sociedade, restaurada por 

uma moral e uma solidariedade seculares. Na sua visão para a III República 

ele via os professores como os novos padres da religião republicana o que 

seria suficiente e exclusivo para uma educação para a solidariedade social.  
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Ainda sobre Durkheim, há que anotar que ele assumiu sempre uma 

posição ambivalente relativamente à religião. Na sua análise sobre diferentes 

sociedades, Durkheim nunca deixou de ver na religião uma fonte de 

solidariedade e de harmonia. 

As minorias religiosas eram, para si, como bem realça Beckford “uma 

forma de coesão e uma forma de preparação para a vida resultante do 

modo como um grupo extremamente coeso comunicava com os seus 

membros” (Beckford, 1998: 143) e historicamente as religiões dominantes 

contribuíram para a formação duma consciência colectiva. A religião do 

príncipe teria de ser obrigatoriamente a religião do povo. A religião, ao 

sacralizar o poder desempenha a função de produzir uma consciência 

colectiva.  

Parsons (1973), seguindo uma tradição durkheiminiana, partiu da 

perspectiva de que a sociedade moderna está baseada num conjunto de 

normas e valores comuns. Mesmo num quadro de diversidade, Parsons não vê 

incompatibilidade entre a afirmação da autonomia individual e o 

estabelecimento de solidariedades. Esta ideia vem a ser desenvolvida por 

Robert Bellah que, tal como Parsons, vê a religião (a par de instituições como a 

família, a economia e o sistema legal) como fonte de coesão social. Tendo 

como cenário empírico uma sociedade que não experimentou a união entre 

Estado e Igreja mas onde desde sempre coexistiram religiões diferentes – 

maioritariamente diferentes ramos do cristianismo, em particular do 

protestantismo, e judaísmo –, Bellah define a religião civil como a 

generalização dos valores religiosos na sociedade. O facto de existirem valores 

socialmente partilhados contribui para a formação de grupos e redes de 

solidariedade, que serão essenciais à integração social. Um dos casos mais 

relevantes, como bem analisa Casanova, é o da ligação, na Polónia, entre o 

movimento político Solidariedade Lech Walesa e a Igreja Católica. Embora 

hoje a Igreja procure resituar-se num contexto de democracia, o certo é que o 

seu papel – bem como o Papa polaco João Pulo II) – foi determinante para a 

unidade e integração num período de transição política.  

A integração social é uma questão-chave nas sociedades 

contemporâneas, colocando desafios cada vez mais complexos nos países 
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democráticos do mundo ocidental, principalmente a partir da segunda 

metade do século XX, data a partir da qual fluxos migratórios, de natureza e 

proveniência diversa, cresceram exponencialmente.  

A realidade social mostra-nos igualmente que a sacralização das 

instituições políticas ou sociais pode dar origem a conflitos sociais. Dentro do 

Cristianismo o exemplo mais remoto encontra-se na Roma convertida. O facto 

de o Imperador passar a assumir uma autoridade religiosa suprema, mediando 

as relações entre o poder político e o sagrado, porque legitimado por um 

princípio teológico-político, a sua missão consistia em realizar um ideal ético-

cristão. O monarca passa a controlar os assuntos eclesiásticos, inaugurando, 

assim, o paradigma secular (Swenson, 1999: 276-277) sob o modelo 

cesaropapista. 

Bryan Wilson (1996: 11) afirma mesmo que a história do ocidente cristão 

é um bom exemplo de conflitos e intolerâncias quando comparado com 

vivências religiosas, de contornos fluidos, do oriente onde as mesmas pessoas 

podem participar numa variedade de actos de culto e dá o exemplo da Índia 

com o politeísmo, o panteísmo e o eclectismo e do Japão, onde as pessoas 

alternam os rituais xintoístas com os budistas.  

Mas regressando ao ocidente cristão, Swenson referindo-se aos conflitos 

dos séculos XVI e XVII, afirma que a Guerra dos Trinta Anos [1618-1648] 

começou como uma luta religiosa com tonalidades políticas e terminou como 

uma luta política com tonalidades religiosas” (Swenson, 1999: 280), recordando 

ainda que a Reforma veio produzir um conjunto de efeitos sociais e políticos 

cuja consequência foi um realinhamento das regiões político-religiosas da 

Europa: a solução acabou por ficar nas mãos dos príncipes e monarcas que 

tiveram que optar entre ser católico, calvinista ou luterano, sujeitando os 

súbditos, sob o seu domínio, à sua opção – assim aconteceu na Alemanha 

com principados luteranos e católicos, na Holanda calvinista, na Grã-Bretanha 

onde uma Inglaterra anglicana coexiste com uma Escócia presbiteriana 

(reformada), nas nações nórdicas luteranas.  

Se por um lado, contribuíram para uma aparente coesão, o aspecto 

que mais contribuiu para a perpetuação da intolerância da Igreja Cristã foi a 

indiferenciação entre identidade religiosa e identidade nacional. De facto, a 
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história do poder político na Europa é indissociável da história do poder 

eclesiástico. Os Estados europeus evoluíram em parceria com as respectivas 

Igrejas dominantes. Nos países católicos assistimos a uma subordinação do 

Estado à Igreja, no caso dos países protestantes a regra foi a inversa. A 

dissidência religiosa era, desta forma, entendida como uma potencial 

dissidência mais lata, em última instância política. Usando uma terminologia 

sociológica, a coesão social seria tanto maior quanto mais o fosse a 

conformidade religiosa, o que fazia desta um imperativo social, na medida em 

que representava e assegurava o consenso de valores (Wilson, 1996: 15) – 

função esta socialmente legitimada. 

Mas retomemos exemplos mais contemporâneos e a ocorrer nos vários 

continentes. O principal problema relacionado com a religião enquanto fonte 

de conflito advém da própria diversidade da sociedade. A proclamação de 

uma identidade religiosa pode entrar em choque com outras. É o que se passa 

na índia entre Hindus e as comunidades muçulmanas – recentemente com os 

cristãos a serem também alvo de perseguição –, na Irlanda do Norte 

(finalmente mais pacificada), na Nova Direita Cristã dos EUA, nos países de 

tradição islâmica que acabaram com os seus regimes políticos seculares, com 

todos os conflitos resultantes do fim da ex-URSS que deu origem a que as 

igrejas ortodoxas nas antigas nações se quisessem libertar do Patriarcado de 

Moscovo, como é o caso da Ucrânia ou do nacionalismo da Igreja Ortodoxa 

Sérvia na guerra dos Balcãs.  

Nestes casos acima referidos e que envolvem conflitualidades, estão 

presentes problemas de nacionalismo religioso intolerante, fundamentalismo, 

ou mesmo violência religiosa.  

Entretanto, os exemplos também se multiplicam no que respeita à 

religião como fonte de paz. Recordemos a luta pelos direitos civis dos negros 

nos EUA, dirigida pelo Martin Luther King, a igualmente luta pacífica de 

Ghandi, o papel das igrejas no fim do apartheid na África do Sul ou a acção 

do Dalai Lama relativamente ao Tibete.  
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6.2. Organizações e movimentos religiosos 

Os clássicos ideal-tipos igreja seita  

Sem negar o fenómeno de individualismo religioso contemporâneo, a 

face pública da religião passa em boa medida, pela sua faceta 

organizacional, isto é pela estrutura formal dos grupos religiosos. Este foi um 

tema principal na história da sociologia das religiões desenvolvida pelo 

teólogo Ernst Troeltsch e o sociólogo Max Weber. A eles se deve o ideal tipo 

igreja, seita e misticismo.  

O interesse específico de Max Weber pela religião deve-se, em boa 

medida, à sua aproximação a Ernst Troeltsch. Ambos têm uma concepção de 

secularização com fortes afinidades. Troeltsch faz a distinção entre espiritual e 

secular (ou mundano) e, mais significativamente, refere a transformação de 

ideias com origem espiritual em noções seculares. Para os dois autores, a 

relação entre a colectividade religiosa e a sociedade envolvente constituem 

questões essenciais (Troeltsch, 1958).  

Enquanto a igreja é o tipo de organização religiosa historicamente 

legitimada e protegida pelo poder político, na medida em que apresenta 

valores comuns aos da sociedade, a seita está muito mais em tensão 

permanente com a sociedade, porque genericamente se caracteriza como 

um grupo de dissidência social. A Igreja é uma organização que controla os 

meios de redenção e ao mesmo tempo que proclama a verdade sendo ao 

mesmo tempo tolerante, i.e., inclusiva e adaptativa. É uma organização 

conservadora porque se acomoda à ordem social, aliás é ela própria uma 

parte da ordem social (McGuire, 1992: 134).  

Embora também proclame a detenção da verdade, contrariamente à 

igreja, a seita é exclusiva, tem como objectivo a perfeição dos seus membros 

e espera deles uma relação de fidelidade e estão em tensão com a 

sociedade. São uma organização de adesão voluntária onde se espera a 

conversão ou o “nascer de novo” dos membros. Gordon Melton (1992) 

sublinha que, por regra, as seitas são grupos religiosos que se destacam da 

Igreja principal onde estavam inseridos (por deliberação ou expulsão), em 
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virtude de divergências doutrinárias, advogando uma necessidade de reforma 

e recuperação da ortodoxia da Igreja inicial. 

Claro que a sobrevivência dos grupos sectários obrigou, na sua maioria, 

à resolução desse conflito, por via da assunção de uma atitude menos radical 

relativamente ao contexto social envolvente, mas, por outro lado, a 

dissidência é também indutora de novas dinâmicas que afectam o todo 

social. 

Como referem Furseth e Repstad (2006: 134), os conceitos de igreja e 

seita permaneceram relativamente intactos dentro da sociologia das religiões.  

Denominações e cultos  

É a dificuldade de aplicar este modelo à sociedade americana que 

leva Richard Niehbur (1987/1929) a introduzir um ideal-tipo intermédio: a 

denominação. O principal argumento deste autor é o de que existe um 

continuum entre igreja e seita. Por outro lado, grupos que nascem com 

características sectárias acabam por se tornar inclusivistas e deixar de recusar 

a sociedade. É nítida a influência do conceito de denominacionalismo de 

Richard Niehbur em Stark e em Bainbridge para explicarem o mercado 

religioso nos EUA, bem como a teoria da escolha racional. 

Um outro conceito que acabou também por se tornar operatório para 

a sociologia das religiões é o de culto, criado por Howard Becker em 1932 

(Furseth e Repstad 2006: 135). Becker define culto como um grupo religioso 

que tem um percurso de formação semelhante ao das seitas, mas que vai 

seguir uma orientação religiosa estruturalmente diferente da do grupo de 

origem, inovando cultural e religiosamente a sua doutrina. McGuire (1992: 135) 

distingue culto de seita, pela tolerância demonstrada em relação às doutrinas 

propostas por outros movimentos, não deixando, no entanto, de haver uma 

postura de conflito em relação à sociedade, atenuada, no entanto, pela 

posição mais pluralista. 

Depois destes afinamentos mais recentes voltamos a Troeltsch e ao seu 

terceiro ideal-tipo: o misticismo, que o autor define como grupos de base 
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privada e onde cada um procura uma experiência interior. Este conceito está, 

de facto, muito próximo da religiosidade individual contemporânea. 

Os novos movimentos religiosos 

Desde os inícios da década de oitenta, muitos estudos têm sido 

direccionados para os novos surgimentos e modalidades do fenómeno 

religioso (Barker, 1995; Beckford, 1991; Wilson, 1990), adoptando o 

procedimento teórico-metodológico de que as dimensões universais 

implicadas nesse fenómeno obrigam a não descurar a observação das 

manifestações minoritárias e marginais (Campiche, 1992).  

Estes novos movimentos tornaram-se um fenómeno visível no ocidente 

desde os anos 60, adquirindo uma propagação crescente na década 

seguinte e reflectindo a abrangência de grupos sociais cada vez mais 

diversificados. Para que essas novas realidades se manifestassem, teremos de 

lembrar que muito contribuiu o espaço criado para o pluralismo religioso a 

partir da II Grande Guerra, bem como o papel difusor dos media (Vilaça, 2000, 

2006). Os NMRs surgem também no âmbito da problemática dos novos 

movimentos sociais, termo que surgiu em meados da década de setenta, 

genericamente associado a movimentos pacifistas e anti-nuclear, feministas, 

ecológicos, de autonomia local e descentralização, entre outros (Vilaça, 

1993). 

O estudo dos NMRs debate-se, em primeira instância, com o paradoxo 

do termo “novo” ser aplicado tanto a grupos assim catalogados quando 

surgiram e que conservaram a mesma adjectivação como a grupos de 

formação muito mais recente. A resolução desse paradoxo passa por analisar 

o fenómeno à luz da tradição religiosa, contextualizada histórica e 

sociologicamente numa determinada sociedade, a partir da qual se 

emancipa um grupo que anuncia um “caminho mais concreto, mais curto, 

com menos percalços e mais simples para a salvação” (Wilson, 1990: 205). A 

oferta da salvação assegura aos seguidores uma superação do mal e um 

bem-estar que, culturalmente, se revela invejável, proporcionando desta 

forma uma visão optimista do mundo – deste ou do outro mundo projectado – 

àqueles que seguem a nova doutrina. Outra característica dos NMRs tem a ver 
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com a tendência para uma permanência efémera e de vínculo fraco, por 

parte daqueles que aderem a movimentos de sedução massiva, onde se 

verifica uma grande rotatividade, inversamente ao que usualmente sucede 

nos movimentos que apostam mais no treino mental e ideológico do seguidor, 

no seu caminho para a salvação ou para o bem-estar individual. 

A análise sociológica sobre estes movimentos deve, desta forma, ir mais 

além da teorização generalista e abstracta e da tipificação simplista (Wilson, 

1990) e procurar as razões culturais, históricas e geográficas que levaram ao 

seu aparecimento e implantação. Na mesma linha de orientação de Wilson, 

Beckford afirma que o conceito de novo movimento religioso diz respeito a 

uma “ (...) organização que pretende mobilizar recursos humanos e materiais 

com o intuito de difundir novas ideias e sensibilidades de natureza religiosa” 

(Ibidem: 29). Este tipo de movimento caracterizar-se-á por um estilo de vida 

culturalmente diferente, um distanciamento da doutrina cristã, liderança 

carismática, proveniência exótica, tendência para a atracção para o culto 

de jovens provenientes, na sua maioria, da classe alta e média alta e 

tendência para a internacionalização (Wilson, 1981; Beckford, Ibidem).  

As novas gerações, regidas por valores “não materialistas” (Inglehart, 

1990), desvinculam-se da faceta institucional da religião, rejeitando o legado 

recebido na infância, hipótese que sustenta, ainda, que as gerações mais 

recentes não efectuam procuras no mercado das organizações religiosas, não 

sendo, por isso, os grupos minoritários uma alternativa à confissão dominante, 

pelo menos no contexto europeu onde o mercado religioso é pouco 

competitivo. Nos anos 70 existia um número inusitadamente elevado de jovens 

adultos (18-24 anos) que constituíam um mercado preferencial destes 

movimentos e que formaram a maioria dos seus seguidores. 

Eileen Barker (1982b) propõe que uma análise dos NMRs deva atender à 

questão levantada por algumas teorias sociais, segundo a qual, a religião, tal 

como as ideologias, não passam de epifenómenos, ou seja, nunca se 

demarcarão da influência de interesses classistas ou superarão a estrutura 

económica da sociedade. Além disso, relativamente aos NMRs tal como em 

relação aos Novos Movimentos Sociais, mantém-se actuais as questões de 

Weber sobre a legitimidade, a inculcação e a manipulação. Deve haver, 
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contudo, um distanciamento relativamente às acusações de que alguns dos 

NMRs – ou, numa atitude despiciente, todos – têm como propósito a 

exploração monetária e actuam por coacção psicológica. Há que não correr 

o risco de cair numa generalização sem fundamento e contextualizar o 

aparecimento do movimento religioso no panorama cultural ou histórico do 

meio de que provém: 

(...) [o] conhecimento dos novos movimentos religiosos (...) pode ter 

relevância para lá das fronteiras dos próprios movimentos (...) deixando 

perceber como o seu estudo pode contribuir para percebermos o 

homem como um animal social (...) e o que nos pode dizer sobre os 

processos sociais e o que nos pode revelar acerca das sociedades em 

que estes movimentos sobrevivem, florescem ou desaparecem (Barker, 

1982a: ix). 

7.  Religiosidade individual 

Os trabalhos sobre a individualização crescente das crenças e do 

sentimento religioso (Champion & Hervieu Léger, 1990; Davie, 1994; Fernandes, 

2008), a difusão do sagrado nas diferentes instâncias da realidade (Hammond, 

1985;Hervieu-Léger,1993; Fernandes, 2001) e as espiritualidade decorrentes do 

New Age (Heelas e Woodhead, 2005) vieram alargar o campo de reflexão 

acerca das novas formas de religiosidade, no contexto de secularização e 

multiplicado as produções sociológicas no campo da sociologia das religião.  

7. 1. Recomposições da religião herdada 

É inegável que se assiste a uma recomposição do cenário religioso. Isso 

não se traduz, contudo, na extinção das instituições religiosas tradicionais. 

Mesmo com uma tendência decrescente observa-se a perpetuação das 

pertenças – elas permanecem, como traço cultural e elemento de identidade 
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– e assiste-se a uma nova gestão interna da religião, que não sendo um 

fenómeno típico da modernidade se adapta e aprende uma outra forma de 

estar no seu contexto. A constatação, no plano empírico, da permanência 

das instituições religiosas tradicionais teve a virtualidade de incentivar novas 

reformulações teóricas que evidenciaram a complexidade e a 

multidimensionalidade do fenómeno religioso. 

As identidades confessionais colectivas continuam a merecer toda a 

atenção. Primeiro porque elas são o instrumento de comparação mais 

distintivo – por essa razão também o mais imediato – entre as sociedades nos 

estudos extensivos de carácter comparativo. Segundo, porque desempenham 

funções de ocultação acerca das realidades religiosas. As pertenças 

declaradas traduzem essencialmente um sentimento de pertença cultural sem 

relação a afirmações de fé, dado que a identidade religiosa é, no presente, 

forjada e vivida individualmente. 

Por esse motivo, a prática religiosa torna-se, assim, o indicador mais 

relevante de construção de uma identidade religiosa institucionalmente 

integrada. O grau de integração organizacional dependerá da intensidade 

dessa prática. Igualmente a consistência das crenças deverá estar associada 

com as modalidades de prática religiosa. 

Estas questões aproximam-nos da problemática clássica da 

secularização, a qual pode ser sintetizada nos seguintes termos: com o avanço 

da modernidade e de novas formas de religiosidade, a religião perde o seu 

efeito integrador na sociedade (Dobbelaere, 1981) ou, no mínimo, passa a 

confrontar-se com dificuldades ao exercer o seu papel. O declínio da prática 

religiosa é, contudo, bem mais acentuado do que o declínio das crenças 

religiosas. 

Pese embora a constatação do esbatimento das identidades 

confessionais colectivas dos indivíduos, várias pesquisas têm revelado que 

socialização religiosa, por excelência a família mas também as instituições 

religiosas, influenciam as actuais pertenças. O módulo de religião da 

International Social Survey Programme (ISSP), por exemplo, confirma esse 

fenómeno. Se se atentar à religião dos pais, constata-se que, em Portugal, 96% 

dos que hoje são católicos tiveram mãe e pai católicos e mais de 3% 
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declararam que pelo menos um deles era católico (Vilaça, 2001: 87). Tal facto 

significa que os filhos reproduzem quase a 100% a pertença religiosa dos pais, 

sendo mais determinante a prática paterna no processo de reprodução sócio-

cultural nos filhos do sexo masculino, como, aliás, bem demonstra Manuel 

Villaverde Cabral (2001: 45). 

 O mesmo não se poderá dizer relativamente aos indivíduos de outra 

religião, pois quase 80% teve pelo menos um dos progenitores católico. Tal 

facto comprova que a diversificação do cenário religioso não implica uma 

transferência para instituições religiosas alternativas (Vilaça: 2001). Parece ser 

plausível a hipótese de que a reprodução da pertença religiosa continua a 

operar-se nas gerações mais novas. Quando tal não acontece a opção 

dominante é a desfiliação. 

No quadro da reconfiguração das formas religiosas tradicionais, Liliane 

Voyé (1995) explica a reemergência e relegitimação da religiosidades popular 

– com todos os rituais que a caracterizam – como consequência reactiva a 

algumas décadas do século XX em que as práticas religiosas de cariz popular 

foram deslegitimadas por força de um discurso secularizante, racional, de 

afirmação da dupla ciência e marxismo.   

Para esse processo de relegitimação da religiosidade popular não é 

despiciendo o pontificado de João Paulo II, pelas beatificações realizadas 

(recorde-se a dos pastorinhos de Fátima) e a reafirmação do culto mariano. 

Em Portugal – provavelmente o país mais católico da Europa do sul – Fátima é 

o exemplo máximo da peregrinação de raiz popular, mediatizada a uma 

escala nacional e internacional. Mas não se trata apenas de Fátima: todo o 

país, principalmente o norte, continua cheio de santuários. Apesar da 

emigração para os centros urbanos e para fora do país, apesar do abandono 

agrícola, do processo de urbanização e da complexificação da estrutura de 

classes, as romarias tradicionais funcionam, entre outros aspectos, como último 

reduto da comunidade perdida e de uma religiosidade reconvertida, 

partilhada pelos rurais que ficam e pelos urbanos que os visitam.  

Certamente que nestes rituais há contornos diversos. Se, no caso duma 

colectividade pequena e tradicionalmente rural, o culto e a romaria ao seu 

padroeiro reproduzem a continuidade e uma certa indivisibilidade da 
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comunidade, outros fenómenos reproduzem identidades parciais e 

comunidades transitórias porque incorporam traços de uma sociedade 

urbanizada, globalizada e individualizada, pautada por pertenças múltiplas e 

nunca totalizantes. 

Além disso, a Igreja Católica em Portugal e, genericamente, as igrejas 

cristãs na Europa têm procurado compensar o enfraquecimento da sua esfera 

de acção territorial, com base na paróquia local, desenvolvendo novas 

formas de intervenção, em consonância com os princípios da doutrina social 

da Igreja e, nessa medida, inaugurando novos tipos de solidariedade (Voyé, 

1996): solidariedade que passa pelo trabalho social junto de grupos 

socialmente desprovidos de capital social, redes e deficitariamente integrados 

(sem abrigo, imigrantes, e, de um modo geral, os socialmente excluídos) mas 

também solidariedade relacionada com a difusão de valores, o que implica a 

aposta em vários sectores da sociedade como a educação, a saúde ou os 

grupos sócio-profissionais.  

7.2. Novas formas de religiosidade ou novas espiritualidades? 

A partir das duas últimas décadas do século XX começou a regressar ao 

debate sociológico o ressurgimento da religião na vida social. Genericamente, 

as novas formulações apontam para uma recomposição religiosa no mundo 

ocidental, a qual não pode ser dissociada da natureza paradoxal da 

modernidade. Os vários trabalhos da socióloga Danièle Hervieu-Léger (1993, 

1999, 2003) colocam em destaque essa aparente contradição. A autora 

descreve a modernidade como um tempo que combina memória religiosa 

herdada, racionalidade e novos mitos. Ou seja, o universo religioso, longe de 

se encontrar em vias de extinção, simplesmente se reconfigura.  

Por seu turno, Liliane Voyé (1993), reflectindo de modo particular sobre o 

catolicismo na Europa ocidental, refere a diversidade como o traço 

dominante da religião na pós-modernidade. Concretamente, a autora afirma 

que vivemos um tempo de “religiosidade emancipada e diversa” (Voyé, 1993: 

504) que sucede a um outro caracterizado por “uma religião de igreja”. O 

universo religioso decompõe-se, recompõe-se evidenciando tendências 
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restauradoras, dentro das quais os ritos surgem como uma componente 

fundamental. No quadro das novas matizes que vão transformando a 

paisagem religiosa, Françoise Champion (1990, 1993) cria a imaginativa 

expressão “nebulosa místico-esotérico” para caracterizar o admirável mundo 

novo de crenças, práticas e estilos de vida que no ocidente proliferam em 

grupos religiosos, para-religiosos, para-científicos e filosóficos ou na simples 

privacidade e subjectividade de cada um. Outra referência incontornável é a 

de Spiritual Revolution de Paul Heelas e Linda Woodhead (2005) e o 

reposicionamento da religião no mundo moderno através das novas 

espiritualidades relacionadas com o New Age, designadas preferencialmente 

por “inner-life spirituality” (espiritualidade da vida interior) e “spiritualities of life” 

(espiritualidades da vida) (Heelas, 2002, 2005, 2006, 2007), por oposição a uma 

espiritualidade transcendente relacionada com um church-oriented spirituality 

(espiritualidade orientada pela igreja).  

Autores que têm estudado o individualismo, como Halman (1995), 

sustentam que este traduz a ausência de explicação de um mundo imposto a 

partir do exterior. Na sequência disso, o indivíduo é livre e espontâneo na sua 

afirmação pessoal e na gestão das suas próprias escolhas: cada um pode 

decidir em que acreditar e o que praticar. Na linha das teses da secularização, 

Halman (1995: 422-423) sublinha que as pessoas estão cada vez mais a rejeitar 

a autoridade tradicional, facto que é visível no declínio do grau de confiança 

nas instituições religiosas. 

A autonomia dos indivíduos adquirida no âmbito da liberalização do 

sistema político democrático adquire novas configurações na modernidade 

avançada. A extensão da liberdade de escolha aos mais variados aspectos 

da vida social levou a que se introduzisse o conceito de mercado à esfera 

religiosa, traduzindo, assim, o alargamento da oferta neste campo. A 

identidade é construída a partir duma escolha individual ainda que 

socialmente condicionada – aliás o processo de construção individual da 

identidade é uma norma social. A escolha referida comportará dois elementos 

essenciais: um estilo de vida e uma visão do mundo. O New Age, com a sua 

multiplicidade de crenças e práticas – ancestrais e pós-modernas – é o 

fenómeno mais típico da religiosidade auto-construída. 
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8.  Traços e tendências em curso no universo religioso em 

Portugal 

Embora a realidade religiosa portuguesa seja comentada e usada 

como principal material de ilustração, no decurso do programa, é-lhe 

dedicada, neste último ponto, uma nota final de síntese.  

Até à revolução republicana de 1910, a Religião Católica Apostólica 

Romana foi sempre considerada como a Religião do Reino. Mesmo toda a 

onda laicista assente no iluminismo e racionalismo, presente na monarquia 

liberal do século XIX, não veio pôr em causa aquele estatuto. Só a partir dos 

primórdios do século XX a situação será alterada, assistindo-se a diferentes 

ensaios de separação de poderes entre o temporal e o religioso, os quais 

reflectem as próprias variantes do sistema político português.  

A implantação da República em 1910 abre um novo tipo de relações 

entre os campos político e religioso consolidadas num novo suporte jurídico 

sustentado pela Lei da Separação entre o Estado e a Igreja. A segunda 

década do século XX português é marcada por um projecto de sociedade 

laicista e anti-clerical em muito inspirada em doutrinas cientistas e positivistas 

bem como em experiências como a Comuna de Paris e a III República 

francesa. Vive-se, efectivamente, o período de maior hostilidade entre a Igreja 

Católica e o Estado na história portuguesa (Catroga, 1988; Fernandes, 1999), 

em que o problema religioso não é equacionado apenas no plano jurídico e 

político da separação de poderes mas também, e principalmente, no 

ideológico.  
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A instauração da ditadura militar em finais dos anos vinte e, finalmente, 

a Constituição de 1933, que definiu as traves mestras jurídico-institucionais do 

Estado Novo, reabilitaram a imagem e o poder da Igreja Católica na 

sociedade portuguesa. O catolicismo não volta a ser considerado, ao longo 

deste período, religião do Estado mas a sua aproximação progressiva em 

relação àquele é evidente, acabando por ser solidificada pela Concordata 

de 1940. O acordo realizado entre o Estado português e a Santa Sé deu 

resposta aos anseios da Igreja Católica, que se considerava lesada pelo 

anterior regime laicista. 

O fim do Estado Novo, em 1974, e a nova Constituição conduzirão à 

consagração do Estado democrático. Neste novo contexto, a liberdade 

religiosa passa a ser balizada por valores imanentes à própria 

constitucionalidade democrática, promovendo igual liberdade e igualdade 

dos cidadãos e procurando abolir procedimentos discriminatórios. Em todo o 

caso, a nova Lei da Liberdade Religiosa e a revisão da Concordata, ainda que 

tardias – ambos ocorridos no início do milénio – permitiram alguma clarificação 

em termos do posicionamento dos agentes nos campos religioso e social.  

Independentemente do tipo de relação estabelecido entre os poderes 

político e religioso, a sociedade portuguesa conserva a sua matriz cultural 

católica, sob um formato muito semelhante ao prevalecente nos países latinos 

e conservando níveis de prática religiosa comparativamente superiores aos da 

Europa central e do norte.  

Actualmente, num quadro que designamos de “separação laica não 

absoluta” (Vilaça, 2006), pode constatar-se a importância que a Igreja 

continua a assumir, enquanto parceiro indispensável e legitimado pelo poder 

político, na discussão de dossiers relacionados com a bioética, do código do 

trabalho ou da posição do país em conflitos bélicos internacionais, como foi o 

caso da Guerra do Iraque. A isto deverá ser acrescentado o peso simbólico de 

Fátima, no imaginário religioso português. 

A análise dos três últimos recenseamentos (1981, 1991 e 2001) é outro 

elemento a ter em conta, dado que revela o aumento da população 

pertencente ao universo minoritário no seu conjunto, indiciando ainda uma 

diversificação interna desse mesmo universo. A par dos novos movimentos e 



Provas de Agregação   Relatório de disciplina 
Helena Vilaça  Sociologia das Religiões  
 

 72

das novas organizações religiosas que têm vindo a engrossar categorias como 

“outros cristãos” e “outros não cristãos”, assiste-se a um crescimento 

continuado da comunidade muçulmana19 e do cristianismo ortodoxo, em 

resultado dos fluxos imigratórios iniciados nos anos oitenta e reforçados na 

década seguinte. O número de aderentes as estas confissões seria 

possivelmente mais elevado se estivessem contabilizados os muitos imigrantes 

com situação por legalizar. Assim, parece-nos importante referir que a 

pluralização da sociedade portuguesa vem complexificar o mundo das 

representações em matéria religiosa. Sublinhe-se, entretanto, que a principal 

minoria religiosa em expansão na sociedade portuguesa é a dos protestantes 

evangélicos, representada por grupos pentecostais20 e neo-pentecostais. 

Como nota final, enfatizamos o facto de a proliferação de alternativas 

religiosas, muitas delas com fraco ou nulo grau de institucionalização, fazer 

parte do quadro geral da modernidade avançada e, ainda que de modo 

menos evidente empiricamente, Portugal apresenta indicadores das 

tendências em curso.  

                                                 
19 Sobre a nova presença islâmica em Portugal, entre outros, Tiesler (2000)  
20 À semelhança de outros países, a diversidade Pentecostal em Portugal é de 

grande dimensão, inclusivamente tem proliferado entre grupos étnicos como é o caso 

da comunidade cigana (Rodrigues e Santos, 2004). 
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V. Materiais de apoio às aulas e actividades 

complementares 

Logo no início do ano são colocados, na página electrónica da 

disciplina, os sumários desenvolvidos, fichas indicativas dos trabalhos práticos e 

um cronograma histórico com as várias fracturas dentro do cristianismo e do 

surgimento das grandes religiões mundiais. Para além disso, é explicitada a 

adequação da bibliografia geral a cada conteúdo do programa e facultada 

a listagem dos textos cuja leitura se pretenda obrigatória.  

A componente prática da disciplina prevê visitas de estudo a diferentes 

grupos religiosos minoritários. Tal procedimento tem um duplo objectivo: 

permitir que os alunos tenham uma percepção mais clara da diversidade 

religiosa na sociedade portuguesa e usá-los como ilustração das tipologias 

contempladas pelo plano teórico das aulas (igreja, denominação, seita, novo 

movimento religioso, ambientes New Age, etc.). 

 Esta experiência, por regra, auxilia os estudantes na selecção do grupo 

onde irão realizar o trabalho empírico, isto, uma grelha de observação a um 

determinado grupo religioso. Nas aulas de orientação tutória é realizado um 

acompanhamento do trabalho individual, incidindo na exploração de textos, 

fontes primárias produzidas pelos grupos religiosos e discussão acerca das 

estratégias de observação – estas dependem do maior ou menor grau de 

proselitismo do grupo – com vista à construção de grelhas.  
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VI. Sistema de avaliação 

 

O sistema de avaliação é composto por dois elementos fundamentais: um 

trabalho empírico realizado sobre uma minoria religiosa, como já foi referido, e 

um exame final. Cada um destes momentos terá um peso de 40% na nota 

final. Os restantes 20% serão resultado da assiduidade, interesse e participação 

do estudante ao longo do semestre. 

 


