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Nota de Abertura 
 
Este número dos Com/n/textos de Sociologia apresenta-nos uma centena de obras 
sociológicas comentadas. A selecção dos títulos, repartidos por dez áreas temáticas da 
sociologia, umas já consagradas, outras ainda em busca da sua afirmação, é da 
responsabilidade dos colegas que subscrevem os referidos comentários. 
Este Com/n/textos de Sociologia sintetiza, com vantagens, informação bibliográfica que vem 
sendo regularmente editada no Boletim Informativo da APS. Aí, a rubrica Biblioteca Mínima 
de Sociologia convida à selecção comentada de dez obras, organizadas tematicamente e, de 
preferência, escritas em português acerca da sociedade portuguesa.  
O facto de nem sempre ter sido possível “aportuguesar” os autores e os títulos recenseados, 
em nada diminui o mérito deste número dos Com/n/textos de Sociologia. Os tempos são hoje 
de acentuada multiplicação e diversificação das áreas temáticas e dos objectos de estudo e 
reflexão sociológica. Pode gerar-se aqui um sentimento de incapacidade para se identificar e 
aceder ao conhecimento sociológico que se renova continuamente. 
Este sentimento pode começar a forjar-se muito cedo na carreira universitária dos 
sociólogos, quando a opção por umas disciplinas implica algum afastamento face ao 
património de saberes de outras. À entrada do mercado de trabalho, o “efeito  especializante” 
da sociologia tende a aprofundar esta relação de (des)conhecimento. Mesmo nas condições 
em que os sociólogos “encartados” se entregam ao exercício profissional da sociologia, é 
comum o reconhecimento de que tende a perder-se a capacidade para acompanhar de perto 
a evolução de todas as áreas da sociologia.  
Se assim sucede com os sociólogos, por maioria de razão, maior deve ser a dificuldade de 
outros profissionais que pretendem inteirar-se das mais recentes e pertinentes análises sobre 
a sociedade portuguesa. Com efeito, não é estranha à APS a situação em que estudantes ou 
investigadores de outras áreas, bibliotecários, professores e outros formadores, jornalistas e, 
enfim, cidadãos não identificados, procuram informar-se acerca da sociologia produzida por 
portugueses sobre Portugal. Ora o mérito deste número dos Com/n/textos de Sociologia é, 
precisamente, o de contribuir para a disseminação de informação sociológica seleccionada, 
para dentro e para fora da comunidade dos sociólogos portugueses. 
 
 
Coimbra, Dezembro de 2001 
Carlos Fortuna 
Presidente 
Associação Portuguesa de Sociologia  
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7 
Religião 
 
Helena Vilaça 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
 
 

A proposta aqui apresentada circunscreve-se a obras de relevo, fundamentalmente 
teóricas, produzidas na área da sociologia da religião, nas duas últimas décadas. A 
selecção pautou-se por dois critérios fundamentais: dar conta das principais 
questões epistemológicas indissociáveis do próprio processo de autonomização e 
legitimidade científica deste campo no âmbito da sociologia; sistematização dos 
grandes eixos e debates teóricos bem como das realidades que são ou se tornaram 
objecto de pesquisa. Dito de outro modo, trata-se de livros e textos de sociologia e 
sobre questões sociológicas – não de religião ou sobre as religiões - obras que 
traduzem o actual estado da arte da disciplina com o olhar debruçado no religioso 
enquanto fenómeno social. 

 
 
BARKER, Eileen (Ed.),(1982), New Religious Movements: a Perspective for Understand-
ing Society. New York, The Edwin Mellen Press. 
Barker denota uma preocupação com as monografias confinadas a determinado grupo ou as 
generalizações mal fundamentadas. O objectivo deste livro colectivo é o de perceber em que 
medida o estudo dos novos movimentos religiosos contribui para um conhecimento mais 
profundo da sociedade e dos processos sociais em curso. 
 
BEYER, P. (1994), Religion and Globalization. London, Sage.  
Esta obra utiliza o exercício inverso das anteriores, introduzindo primeiro a reflexão sobre a 
sociedade, na perspectiva das mudanças culturais e sociais, para, depois, situar a religião no 
contexto da globalização. No intuito de proporcionar uma percepção abrangente e diversificada do 
fenómeno, Beyer recorre a cinco estudos de caso: a nova direita cristã (EUA) a teologia de 
libertação (América Latina), a revolução islâmica (Irão), o Sionismo religioso (Israel) e os 
movimentos religiosos ambientalistas. 
 
HERVIEU-LÉGER, Danièle (1993), La religion pour mémoire. Paris, Les Éditions du 
Cerf. 
Aborda as temáticas das novas formas de religiosidade nas sociedades modernas e da 
questão do retorno do sagrado. A proliferação e diversificação dos novos movimentos 
religiosos trazem a debate o fenómeno religioso e revelam a inadequação dos instrumentos 
teórico-metodológicos convencionais. Confrontando o “sagrado” com as concepções 
tradicionais de religião, Hervieu-Léger analisa a sua presença noutras instâncias da realidade 
social.  
 
DOBBELAERE, Karel (1981), “Secularization: a Multi-dimensional Concept.” in Current 
Sociology, 29 (2), Número especial. 
O conceito de secularização assume um lugar central na sociologia da religião. Entre os 
muitos trabalhos que se esforçam por sistematizar este conceito, o texto de Dobbelaere 
propõe que a secularização seja considerada como conceito multidimensional, 
estabelecendo três níveis de análise: o societal, que ele designa de laicização das 
instituições sociais; o institucional, significando a mudança religiosa; e o individual, entendido 
como enfraquecimento da participação religiosa. 
 
FERNANDES, A. Teixeira (1995), “O retorno do sagrado.” in Sociologia - Revista da 
Faculdade de Letras, Porto, 5, p. 199-240. 
Tomando como contextualização o estado actual das sociedades ocidentais, desprovidas de 
“encantamento”, T. Fernandes reflecte sobre o ressurgimento do tema do sagrado. O retorno 
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do sagrado é visto como “expressão de libertação da subjectividade” e, do ponto de vista 
sociológico, considerado como um facto social de cariz ondulatório, susceptível de se 
metamorfosear ou de se circunscrever a domínios restritos.  
 
MCGUIRE, Meredith (1992), Religion: the Social Context. Belmont, California, 
Wadsworth Publishing Company, 3ª Ed. 
Manual introdutório que procura dar conta dos principais conceitos e perspectivas da teoria 
sociológica da religião. A permanente interacção entre religião e sociedade constitui uma 
constante ao longo dos tópicos tratados (religiosidade individual, modelos de religião oficial e 
não oficial, impacto da religião na mudança social). 
 
TSCHANNEN, Olivier (1992), Les théories de la sécularization. Genève, Droz. 
Analisando exaustivamente toda a literatura sociológica sobre a temática da secularização, 
Tschannen defende que esta noção deverá ser entendida como um paradigma. Após uma 
incursão pela “pré-história” deste paradigma (de Comte e Spencer até Weber), num segundo 
passo analisa o conceito de “secularização” em três campos distintos, o da sociologia geral, 
o da sociologia da religião e o da teologia. Confronta ainda as perspectivas de autores 
contemporâneos como Berger e Luckmann, Wilson, Martin, Fenn, Dobbelaere, Parsons e 
Bellah. 
 
WILLAIME, Jean-Paul (1995), Sociologie des religions. Paris, Presses Universitaires de 
France.  
Em formato de bolso, afigura-se como uma obra de grande utilidade para uma introdução à 
sociologia da religião. Willaime percorre autores e problemáticas desde os primórdios da 
sociologia até ao presente, situando, em paralelo, o percurso institucional da sociologia da 
religião. Faculta, ainda, uma panorâmica sociológica do actual quadro religioso e esboça os 
contornos do debate da secularização.  
 
WILSON, Bryan (1982), Religion in Sociological Perspective. New York, Oxford University 
Press.  
Partindo de questões epistemológicas inerentes à emergência da sociologia, Wilson analisa 
criticamente a construção da sociologia da religião com base na conjugação dos princípios da 
racionalidade ocidental com conceitos herdados da teologia cristã. É um rigoroso exercício de 
reflexão sobre temáticas convencionais como as funções sociais da religião e o seu papel nas 
sociedades contemporâneas. Confere uma atenção particular às seitas e aos novos movimentos 
religiosos.  
 
WILSON, Bryan (1992), The Social Dimensions of Sectarianism. New York, Oxford 
University Press.  
Wilson coloca em relevo os preconceitos de carácter moral e teológico em torno das seitas, 
defendendo, por isso, a necessidade de redobrado rigor sociológico. A obra põe em destaque a 
relação que a seita estabelece com o mundo, as dimensões internas ao grupo e a particularidade 
dos novos movimentos religiosos. São usados como ilustração grupos como as Testemunhas de 
Jeová, os Moonies, ou os Cientologistas. 
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