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Deve e pode a sociologia considerar as fontes literárias como contributo para o
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estudo da mudança social? Existe, na construção literária, um conteúdo propriamente
sociológico? É possível conciliar uma clássica análise externa das obras com uma
análise interna? Questões cruciais para a renovação da sociologia da cultura e do
simbólico abordadas no texto de Augusto Santos Silva e que remete, em última

instância, para a relação do conhecimento sociológico com outros saberes e formas dePor João Teix
interpretação do mundo.
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