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Esta obra é unha homenaxe póstuma
ao profesor Richard Schoenherr, do Depar-
tamento de Socioloxía da Universidade de
Wisconsin, polos seus traballos e implica-
ción na ensinanza e na administración da
Universidade. Desta edición  encargouse o
profesor José Pérez Vilariño, catedrático de
Socioloxía da Universidade de Santiago de
Compostela, amigo do homenaxeado e co
que iniciou a colaboración no ano 1973
cando desenvolveron unha investigación
cooperativa sobre demografía organizativa
e economía política da Igrexa católica en
España e Estados Unidos. 

Trátase dun volume que conta coa par-
ticipación dos seus discípulos máis próxi-
mos e dos seus colaboradores, no ámbito
das organizacións eclesiásticas, e analiza
as transformacións que se produciron nelas
para se adaptaren ao cambio dunha socie-
dade globalizada. Este interese espertou a
necesidade dun proxecto máis ambicioso
de investigación comparada sobre a econo-
mía política da Igrexa católica nos Estados
Unidos e en España.

A reducida presenza da socioloxía da
relixión na universidade española e a débil
consolidación da socioloxía das organiza-
cións (ámbito de traballo fundamentalmen-
te dos departamentos de empresa) favore-
ceu que o equipo español adaptara os
modelos de análise organizacional deseña-
dos no proxecto a outros ámbitos sociais.
As principais contribucións deste estudo
son, nunha primeira etapa que se centra na
análise dos diversos factores que inciden
na redución a mínimos da poboación de
sacerdotes, a idea do celibato obrigatorio
como o axente con maior incidencia direc-
ta ou indirecta na decisión de abandonar o
sacerdocio; e, nunha segunda fase, a análi-
se da evolución da poboación de sacerdotes
en España e en Estados Unidos. 

Diversos autores contribuíron a esta
publicación dende múltiples ámbitos.
Stanley Payne sistematiza a retirada oficial
da Igrexa da política, facilitándose así a
transición modélica á democracia e á
adopción dos cambios máis importantes
dende o século XVI. Maureen Hallinan fai
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unha análise das consecuencias organizati-
vas e institucionais da “transición demo-
gráfica do clero” no sistema escolar católi-
co nos Estados Unidos como principal ins-
trumento de socialización relixiosa. José
Castillo Castillo sinala os procesos de
transformación das reliquias en mercancía
cobizada, así como a crítica ao comercio
dos ditos bens. David Yamane tenta desci-
frar o sentido relixioso a través do dato
empírico e o sentido persoal da experien-
cia. Mª de los Ángeles Durán  ofrece un
percorrido histórico pola iconografía reli-
xiosa e as súas implicacións na memoria
cristiá. Jane A. Piliavin, L. Lee e V. Call
analizan a configuración de formas de
identidade solidaria en tres dos seus ámbi-
tos máis significativos: a doazón de diñei-
ro, de tempo libre e de sangue. José Pérez
Vilariño sinala como o proceso de globali-
zación fende por igual barreiras económi-
cas, fronteiras políticas e clausuras relixio-
sas; xa que o novo contorno da seculariza-
ción permite unha converxencia universal
de valores ou formas civís da vida relixio-
sa. Félix Requena profunda na armazón de
organizacións relixiosas presentes na
sociedade civil e as funcións sociais da
Igrexa na transición democrática que se
poden sintetizar a través dun proceso no
que a relixión pasa a ser considerada algo
privado e individual. Víctor Urrutia estuda
unha orientación tripla no proceso de
recomposición do tecido asociativo da
Igrexa (tradicionalista, neoconservadora e
crítica). Por último, Octavio Uña estuda a
idea de orde e o amplo exercicio configu-
rador e cohesivo das sociedades que a reli-
xión fixo no pasado e que tenderán a trans-
formarse no futuro.
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Nunha sociedade democrática as
diversas contribucións realizadas polos
autores configuran o dobre discurso en
canto aos dereitos individuais (de cada
suxeito como persoa con crenzas pro-
pias) e aos dereitos sociais (só acadables
pola persoa na sociedade). Atendendo a
esas consideracións, o dereito á educa-
ción entróncase  con ese dobre discurso
do dereito persoal e natural, pero tamén
do dereito social por excelencia; dereito
que, cada vez máis, apunta a dúas ten-
dencias particulares: a participación
como instrumento de descentralización,
por unha banda, e a profesionalización
no sistema como garantía de continuida-
de, por outra.

Así, dende o ámbito educativo, o tema
relixioso debe de ser enfocado dende a
liberdade de ensinanza e o respecto dos
dereitos constitucionais. Liberdade de ensi-
nanza que abrangue a súa tripla acepción
de liberdade de elección (dende a premisa
de gratuidade e obrigatoriedade da educa-
ción), liberdade de creación (co debate
implícito de escola pública ou escola priva-
da) e liberdade de cátedra (tentando resol-
ver a polémica de pluralismo no centro ou
pluralismo de centros).

Outro aspecto que cómpre lembrar é
a consecuencia directa do significado da
democratización da sociedade, é dicir, a
defensa da autonomía escolar. Polo que,
calquera que sexa o tipo de escola, esta
ten que respectar os principios constitu-
cionais e ten que organizarse de xeito
participativo, porque o límite entre a
prestación do servizo público “educa-
ción” e a pública intromisión no dereito
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de cada un a elixir o seu proxecto de vida
témolo que resolver en cada escola na
mesma medida en que a lei garante o
dereito de todos os implicados a partici-
par nas decisións (pais, profesores, alum-
nos, Estado, sociedade) creando, deste
xeito, unha organización democrática e,
polo  tanto, participativa.

Este libro é de interese profesional
polo que ten de contribución ao pensamen-
to sociolóxico da relixiosidade. Non é un
libro do dereito á educación nin un tratado
do dereito da ou na educación. É unha
reflexión interpretativa de utilidade para
xerar teorías prácticas respecto da forma-
ción relixiosa na educación.

María Esther Olveira Olveira
Universidade de Santiago de Compostela






