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NOTA EDITORIAL

O tempo em que vivemos é um período de complexos fenómenos sociais. 
Desde a proliferação da intimidade na internet até à diluição da arquitectura 
moral da civilização ocidental, passando pelo confronto entre os diferentes 
lados do ponto cardeal, caminhamos irremediavelmente para uma zona de 
incerteza permanente. Este retrato apresenta-nos uma sociedade em hem-
orragia constante, roçando à falta de proposta das ideias subjacentes à pós-
modernidade, alinhadas depois de se dar por fi ndo o átomo das sociedades 
estruturalistas. 

Nos tempos que correm, no mundo assiste-se a uma crescente deterioração da 
moral pública. A perda de determinados valores lançou desafi os a instituições 
tão sólidas como a Igreja Católica, cujas notícias frequentes sobre o envolvi-
mento dos padres com menores lançaram certas alas do cristianismo para a 
errupção da irrequietude da alma. A solidez de determinadas crenças fi cou 
abalada e vive-se, dia-a-dia, uma dúvida permanente sobre o devir. Do lado 
das políticas, com o desfecho da Guerra-Fria, o desmoronamento dos blocos, 
a vitória do Capitalismo e o fi m das batalhas em prol da descolonização, as 
causas quase que acabaram. O fi m das causas coincidiu irremediavelmente 
com o princípio das coisas; ou seja, passamos de um período de “política de 
causas” para um estágio de “política de coisas”.

No “tempo das coisas”, até as próprias coisas perdem signifi cado porque, não 
estando estribadas em regimes de valores consistentes, perdem-se na volati-
dade dos dias e no voyeurismo do quotidiano. Desta feita, é preciso equacio-
nar bem o estado de coisas nas “coisas da política”. 

Neste “entretanto” que vivemos, nota-se que fenómenos como a corrupção, 
os jogos de infl uência política ou mesmo o tráfi co de infl uências têm sido 
questões quentes da quotidianidade política. Assim, tanto para as questões 
mais acesas do universo político como para as mais insinuadas do mundo da 
religião, é preciso uma profunda refl exão sobre a Moral Pública. Só por aí se 
pode desenhar uma esperança para uma outra primavera. 



Ultrapassando as barreiras conceptuais de “modernidade líquida” de Zyg-
munt Bauman, de “pós-modernidade” de Jean François Lyotard, de “neocapi-
talismo” de Derrida, de modernismo, pós-capitalismo, pos-modernismo, pós-
colonialismo e outros “pós-ismos”, é preciso pensar muito bem os caminhos, 
as opções e os universos que temos estado a construir. O livro de Adilson 
Filomeno Carvalho Semedo é uma obra que surge em boa hora. Numa altura 
em que o diálogo inter-religioso se faz necessário e num momento em que, em 
Cabo Verde, se regista uma profusão de “pastores de almas”, é preciso refl ectir 
sobre a presença do elemento religioso na arquitectura da nossa sociedade. 
Porém, não se pode esquecer de equacionar o caminho por onde a Política 
transporta o nosso país. 

Religião e Política: O Governo da Diocese Perante as Mudanças Políticas em 
Cabo Verde (1975-2001) é uma obra que vem contribuir para enriquecer a 
Colecção Ciência da Editorial Sotavento, que promete apostar, de forma in-
delével, na publicação de teses académicas, trabalhos científi cos, ensaios e re-
fl exões profundas sobre todas as áreas de interesse do nosso país.

A Editorial Sotavento deseja-lhe uma boa leitura.

Silvino Lopes Évora, Director Editorial.

Cidade da Praia, 23 de Junho de 2015.
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INTRODUÇÃO 

Tem esta terra a distinção de ter nascido para o 
Catolicismo, quando nasceu para a vida. Foram 
cristãos os seus primeiros templos, cristãos os 
primeiros cânticos que romperam o seu silêncio 
milenário (Dom José Colaço)1. 

         

A problemática dos modos de coexistência da religião com a modernidade, uma 
das confi gurações assumidas pelo estudo sobre a religião na contemporaneidade, 
tem sido um assunto marcado, na sociologia da religião, pela confrontação de 
perspetivas teóricas consagradas, como a teoria da secularização e a teoria da 
desprivatização, com abordagens mais recentes, como a teoria da competição, 
a teoria dos movimentos sociais e com os novos dados empíricos comparativos 
(Repstad, 1996). 

De modo geral, a relação entre a religião e a modernidade é enquadrada 
dentro de uma confi guração que se metamorfoseia sob duas formas. É consensual 
que, assim como a modernização toma formas diferentes em diferentes partes do 
mundo, assim a religião desempenha signifi cativos e diferentes papéis neste processo 
em diferentes contextos. Nalguns casos, a modernização pode ser corrosiva para a 
religião, enquanto em outros a religião pode ser ela mesma uma força modernizadora 
(Woodhead, 2009, p. 8). 

Por exemplo, emoldurado na perspetiva analítica descrita como «religiões 
em movimento», o estudo do redesenho da cartografi a religiosa, na Europa, tem 
deparado com novas situações que vêm suscitando novos questionamentos (cf. 
Vilaça & Pace, 2010). É de salientar, de modo particular, que as igrejas históricas, 
apesar da presença contínua, estão perdendo a capacidade de disciplinar o 
pensamento religioso de grande parte da população, especialmente entre os 
jovens, e ao mesmo tempo o leque de escolha religiosa está aumentando o tempo 

1 In Cabo Verde Boletim de Propaganda e Informação, de outubro de 1959, p. 22.
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todo, dentro e fora das igrejas históricas, com o aparecimento de novas igrejas, 
vindas para a Europa a partir do exterior, em grande parte como resultado de 
grandes fl uxos imigratórios. 

Reconhece-se que, pelo menos, algumas das que chegam de fora oferecem 
um desafi o signifi cativo para as hipóteses amplamente aceites sobre o lugar da 
religião nas sociedades europeias. Segundo Grace Davie, importa questionar 
se a Europa é suscetível de produzir um mercado religioso tal como existe nos 
Estados Unidos ou, por outro lado, se serão os resíduos da Igreja do Estado 
sufi cientemente fortes para resistir, mantendo a noção de religião como utilidade 
pública, em vez de uma atividade voluntária, livremente escolhida, e para defi nir 
o lugar das populações recém-chegadas, sejam cristãs ou não, nestas equações 
complexas (Davie, 2006, p. 293). 

O que parece cada vez mais improvável é o modelo de religiosidade descrito 
como «religião de paróquia», em que um grupo restrito de pessoas zela, produz 
rituais ou mesmo acredita pelos outros e em que é comum a ideia de que a igreja 
deve estar ali para quando se precisar dela. O que se aplica não só às igrejas 
de Estado como às minorias há muito estabelecidas num determinado país e 
rotinizadas, como é o caso, por exemplo, dos protestantes e de alguns evangélicos 
clássicos em Portugal (Vilaça, no prelo, p. 28).

Entretanto, em outras regiões do mundo, como a América Central, assiste-se 
à produção de desenvolvimentos religiosos espontâneos ao nível do culto, ligada 
aos estratos da população caracterizados na terminologia sociológica habitual 
como social e economicamente oprimidos, enquanto na América do Sul, cada vez 
mais, a Igreja Católica2 se abre em direção ao reconhecimento da religiosidade 
popular (Mansilla & Torres Nafarrate, 2008, p. 445).  

Por sua vez, verifi ca-se que a capacidade de renovação e de inovação da religião 
na África subsaariana demonstra que ela continua a ser um recurso importante na 
vida associativa. Gera novas formas de comunidade que fornecem meios para a 
capacitação local, mesmo nos mais marginalizados contextos sociais, apresentando-
se, frequentemente, como uma força positiva, mas também capaz de ter um impacto 
negativo onde é adotada para sustentar os confl itos (Gore, 2008, p. 291).  

2 Por uma questão de conveniência adotamos, neste trabalho, a categoria comum de Igreja Católica 
no sentido próprio de «Igreja Católica Romana».   
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Como fenómenos que se demarcam, é apontada a adoção, tanto pelos 
movimentos pentecostais como pelos radicais islâmicos, das tecnologias dos meios 
de comunicação para fazer proselitismo através de vídeos, músicas e sermões, 
à medida que avançam agendas transnacionais de conversão, explorando esses 
modos de comunicação, incluindo a rede mundial, e a forma como a religião na 
África continua a ser exportada para outros continentes, particularmente para as 
Américas e para a Europa, como parte do processo de globalização (idem, p. 292).   

O panorama religioso em Cabo Verde dialoga com estas tendências que têm 
marcado a parte do globo à qual o arquipélago pertence. Os dados do último 
censo, datado de 2010, deram nomes e números à diversidade religiosa dentro 
do arquipélago. Indicam que: 1,5% da população inquirida está ligada à Igreja 
Adventista do Sétimo Dia; 0,9% à Assembleia de Deus; 77,3% à Igreja Católica; 
0,1% à Igreja Deus é Amor; 1,7% à Igreja do Nazareno; 1,8% ao Islão; 25 efetivos, 
correspondentes à proporção de quase 0,0%, aparecem ligados ao Judaísmo; 0,5% 
à Igreja Nova Apostólica; 1,9% ao Racionalismo Cristão; 1,0% às Testemunhas de 
Jeová; 0,4% à Igreja Universal do Reino de Deus; 1,3% a uma outra não especifi cada; 
enquanto 10,8% aparecem associados aos sem religião (INE CV, 2010).   

Para além da larga maioria católica, nota-se a percentagem expressiva dos 
que se declaram sem religião. Se levarmos em consideração os padrões europeus 
podemos estar perante um indicador de secularização, em paralelo à pluralização 
religiosa, uma hipótese cuja confi rmação requer uma investigação específi ca. 
Entretanto, enquanto fenómenos sociais totais, a diversidade confessional e 
a diversidade de posições em relação à religião, já se impuseram como dados 
adquiridos que o círculo político em Cabo Verde não ignora. 

Quando o chefe do Governo reconheceu, em fevereiro de 2010, que a Igreja 
Católica está na génese desta nação crioula e sustentou que o Estado deve 
estabelecer parcerias com as confi ssões religiosas, “mas sobretudo com a Igreja 
Católica, considerando o seu extraordinário papel na constituição mesmo desta 
Nação, visando a construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais 
solidária, preservando os valores que são essenciais à nossa identidade enquanto 
povo” (Neves, 2010, pp. 165-166), fi cou patente o reconhecimento da diversidade 
confessional, mas também foi exteriorizado que, na perspetiva do Estado, a 
liberdade de que todas as diversas confi ssões religiosas gozam formalmente não 
minora o peso histórico de cada uma delas.  
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Nos tempos que se seguem confi rmou-se este reparo. Em setembro de 
2010, foi acordado o estabelecimento de duas instituições católicas italianas (a 
Comunidade de Sant’Egídio e a Fundação Tra Noi), que passaram a atuar na 
África Ocidental a partir de Cabo Verde e, em junho de 2013, foi assinado entre 
a Santa Sé e o Estado cabo-verdiano o Acordo Relativo ao Estatuto Jurídico da 
Igreja Católica em Cabo Verde. 

Em nome do pluralismo religioso, algumas confi ssões protestantes vêm 
reclamando, desde os anos noventa do século passado, uma maior atenção das 
autoridades eleitas, mas parece que, no contexto das novas demandas sociais e, 
principalmente, das novas perspetivas de negociação geopolítica e identitária que 
se abrem no contexto societário cabo-verdiano (Fernandes, 2006, p. 272), elas são 
percecionadas sob o prisma do que podem conferir aos desígnios nacionais.

Portanto, de momento, afi gura-se que duas tendências centrais marcam a 
vivência religiosa em Cabo Verde, traduzindo, de certa forma, a sua especifi cidade 
no contexto africano. Denota-se, de um lado, a proeminência de um mercado 
religioso que encontra parte do seu exíguo dinamismo nos fl uxos migratórios de 
trânsito, parte constituinte do que foi proposto como o novo paradigma migratório 
em Cabo Verde (cf. Marcelino, 2013) e, de outro lado, a manutenção da noção de 
religião como utilidade pública, o que privilegia particularmente o catolicismo em 
função das dimensões demográfi ca e histórica da sua presença no arquipélago. 

Ao Estado cabo-verdiano parece interessar uma Igreja Católica de Cabo 
Verde atuante no espaço público, o que não implica necessariamente que não lhe 
interesse que outras confi ssões religiosas também o sejam. E não parece verosímil 
que, tanto numa como noutra situação, seja por motivos religiosos. 

O que é questionável, não somente por causa da existência de um mercado 
religioso, ainda que com as particularidades apontadas, são os matizes que 
deverão recobrir esta presença eclesial no espaço público, que tem na laicidade 
republicana um limite com o qual dialoga. Entretanto, mais do que analisar o 
panorama religioso atual e as suas implicações religioso-políticas, propomos 
a discussão de acontecimentos que revelam como a Igreja Católica construiu 
o seu lugar e a sua presença no espaço público em Cabo Verde, que tiveram a 
sua específi ca concretude jurídica reconhecida, após 38 anos de existência da 
República de Cabo Verde, em junho de 2013.
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Estudos dedicados à relação do catolicismo com a modernidade já 
demonstraram que a presença católica no mundo moderno benefi ciou com a 
evolução dos meios de comunicação social. Por exemplo, através da criação de 
iniciativas e projetos próprios, no campo cultural, a Igreja Católica divulgou a 
sua mensagem e defi niu os seus espaços de infl uência. Na esfera da comunicação, 
aprofundaram-se novas formas de participação eclesial nos novos processos de 
socialização contemporânea e desenvolveram-se resistências aos processos de 
secularização e laicização da sociedade e das instituições (Santos, 2005, p. 27). 

Este livro transfere estas observações para o contexto contemporâneo 
cabo-verdiano e intenta compreender, a partir do mecanismo comunicativo 
denominado posicionamento público, o processo de defi nição da infl uência 
pública da hierarquia católica local, em determinados momentos.     

Merece realce que Cabo Verde nasce para o mundo num período em que 
o Ocidente acelera os seus passos rumo à fase histórica, que é descrita como o 
período moderno, facto que estará também presente na evolução daquela que já 
foi, em tempos, considerada uma nação cristianizada e que hoje, na perspetiva de 
alguns, discute a sua identidade tendo em conta os diversos elementos e situações 
presentes na sua constituição, enquanto Nação e enquanto Estado. 

A modernidade entra nestas ilhas vinda de outras paragens, acompanhando 
as diferenciadas entidades, estruturas, interesses e individualidades que ali 
arribaram, instalando-se de vez, a partir de julho de 1975, como destino de 
um povo que nasceu como «fi lho de fora» da modernidade ocidental, quando 
“amante cioso do seu país, apegado às nossas tradições e enriquecido pelos 
valores positivos da modernidade, a que a luta franqueou as portas do país, o 
homem cabo-verdiano partiu, em 1975, para a grande caminhada da Reconstrução 
Nacional” (Pereira, 1985, p. 46). 

No decorrer dessa evolução, que sintetiza a história contemporânea da Nação 
e do Estado cabo-verdianos, diversos foram os intervenientes e vários os contextos. 
Selecionamos para os fi ns específi cos da nossa investigação dois interlocutores: 
o religioso e o político. No nosso entendimento, os diálogos entre estes âmbitos 
operacionais são básicos na compreensão da modernização em Cabo Verde, ou 
seja, como veremos no segundo capítulo, na compreensão da estruturação da 
sobreposição da experiência moderna à experiência tradicional, no arquipélago. 
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Herdeira de uma tradição que nem sempre manteve relações pacífi cas 
com as autoridades político-administrativas no arquipélago (Santos & Soares, 
2001) e de uma tradição que internamente carregou, ao longo dos séculos, a 
oposição entre clero nativo e clero da metrópole (Boxer, 1989; Matos, 1994), a 
Igreja Católica emerge no século XX com renovada atuação na sociedade de Cabo 
Verde e vivencia todas as transformações que este século, principalmente nas 
suas últimas décadas, trouxe para a vida social do arquipélago.   

Dentre as suas diversas estruturas, nos centraremos no corpo ministerial 
desta Igreja, colégio apostólico cujo vértice é o príncipe dos apóstolos (Pedro e os 
seus sucessores), perpetuado através dos tempos no colégio episcopal. Este tem 
como colaboradores os bispos, os presbíteros e os diáconos sobre os quais recai 
“o encargo da comunidade, presidindo em lugar de Deus ao rebanho de que são 
pastores como mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado, detentores do 
governo” (Ribeiro, 1966, p. 464). 

A nossa seleção apoia-se no facto deste corpo ministerial fazer parte das estruturas 
essenciais da Igreja, a ponto de se dever afi rmar que não há Igreja verdadeiramente 
constituída onde não houver ministros sagrados, em comunhão com o Romano 
Pontífi ce, que assegurem, de forma estável, o serviço da comunidade dos fi éis. Esta 
comunidade, juntamente com os pastores, forma o Povo de Deus, que recebeu a 
missão de anunciar o Evangelho salvador a toda a humanidade (idem, p. 465). 

Dos estudos e ensaios que destacam, sob enfoques diversos, o papel da Igreja 
Católica na organização e estruturação da sociedade cabo-verdiana (Carreira, 
1983; Andrade, 1996; Correia e Silva, 1997; Furtado, 1997; Koudawo, 2001; Gomes 
dos Anjos, 2002; Fernandes, 2002, 2006; Silveira, 2005), recolhemos propostas 
que acentuam, prioritariamente, a dimensão estruturante da ação do catolicismo 
na sociedade de Cabo Verde, sob um enfoque em que, comummente, a religião 
aparece ora como variável explicativa, ora como temática secundária. 

A consideração e a análise das condições da estruturação da ação pública 
católica aparecem implicitamente assumidas, ora ao abrigo do «poder» que 
detém esta secular instituição, ora ao abrigo das simbioses com o poder político. 
Porém, a prossecução dos nossos objetivos passa por uma abordagem que visa 
descortinar como é construída essa estruturação e os mecanismos que permitem 
a sua objetivação. 
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Deste modo, assumindo estes genéricos enquadramentos teórico e contextual 
como fundo, inscrita numa perspetiva de investigação sociológica sobre a 
problemática do catolicismo cabo-verdiano contemporâneo, selecionamos como 
objeto o estudo particularizado dos posicionamentos públicos do Governo da 
Diocese de Cabo Verde, perante algumas mudanças políticas que marcam a 
realidade social cabo-verdiana, no arco temporal compreendido entre 1975 e 2001.  

Com base no pressuposto de que o âmbito religioso e o âmbito político 
mantêm relações históricas em Cabo Verde, interessa-nos compreender como 
a Igreja Católica, na pessoa do seu corpo administrativo em Cabo Verde, nato 
historicamente aliado ao poder político em Portugal no processo de expansão, 
exploração e colonização, se posicionou publicamente em três momentos 
de mudança política no arquipélago, marcantes pelas transformações que 
acarretaram ao nível estrutural ou pelo seu caráter simbólico.

Em primeiro lugar, quando a administração das ilhas passou para os agentes 
mais poderosos do processo nacionalista cabo-verdiano, em 1975. Em segundo 
lugar, perante o processo de implementação do regime democrático pluralista, 
que pôs término, em 1990/91, ao regime de partido único, também concebido 
como regime democrático nacional revolucionário. Por último, na circunstância 
dos processos eleitorais de 2001, quando ocorreu a primeira alternância 
partidária no contexto da democracia pluralista, o que teve a particularidade de 
reconduzir o partido que havia sustentado o regime monopartidário à condução 
da administração política.

Importa demarcar, neste ponto, que centralizando a nossa observação no 
domínio religioso/eclesial optamos por conferir primazia à sociologia da religião 
em detrimento da sociologia política. A metodologia adotada para a persecução 
dos objetivos traçados busca a compreensão e a interpretação do fenómeno em 
estudo e perfi lha uma postura analítica e de reconstrução de sentido. Assume 
como recursos para o levantamento de dados a pesquisa e análise documentais e 
os inquéritos por entrevistas semiestruturadas. 

Assim, num conjunto cruzado de três tipos de fontes documentais, as 
de natureza arquivista, as fontes impressas e os testemunhos orais, que nos 
facultaram obras de referência teórica e metodológica, estudos sobre a Igreja 
Católica e o Estado em Cabo Verde, documentos eclesiásticos, documentos 
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partidários e artigos da imprensa escrita e apreciações individuais, construímos 
este trabalho que relativamente à sua organização, se subdivide em duas 
partes.

Na primeira, composta por três capítulos, expomos as bases teóricas que 
sustentam a nossa problematização. No primeiro capítulo, procuramos descortinar 
que possibilidades analíticas oferecem a sociologia clássica e contemporânea 
relativamente à questão da relação entre a religião e a política. O destaque vai para a 
perspetiva teórica-analítica dos sistemas operativamente fechados, cognitivamente 
abertos e funcionalmente diferenciados, tendo em consideração o seu impacto 
no quadro da sociologia contemporânea e as alternativas facultadas à superação 
de algumas dicotomias que marcam a sociologia da religião, como as dicotomias 
modernidade e tradição, primitivo e evoluído, simples e complexo (Pace, 2009).

Dado que a investigação se restringe aos posicionamentos públicos assumidos 
por um Governo diocesano perante o fenómeno social das mudanças políticas, 
o segundo capítulo toma como propósito a clarifi cação do que assumimos 
como Igreja Católica, mudanças políticas e posicionamento público, enquanto 
conceitos-chave, cuja articulação lógica ampara a delimitação e a fundamentação 
da nossa problemática.  

O terceiro capítulo tem como propósito fundamentar o pressuposto sob o qual 
construímos a nossa problemática. Defendemos que Cabo Verde evolui de um contexto 
socioestrutural, em que é parte de um projeto português, para um outro em que passa 
a ser o seu próprio projeto e, nesse processo evolutivo, os sistemas parciais religião 
e política, criadores e provedores de sentido, estiveram estruturalmente acoplados, 
portanto, possibilitaram-se mutuamente, sob um processo de diferenciação funcional, 
ininterrupto embora lento, sem se ignorarem e sem se anularem, do qual derivaram 
efeitos relacionais que se prolongaram no tempo. Com este capítulo atendemos a 
necessidade de expor os suportes históricos/temporais da nossa problemática.   

Outros quatro capítulos compõem a segunda parte do trabalho. O 
quarto capítulo discute de forma detalhada a fundamentação metodológica 
da investigação. Abordamos as circunstâncias que permitiram o pensar e a 
construção da nossa investigação, discutindo questões como a construção 
da nossa problemática, o processo de transposição da problemática à teoria e, 
circularmente, o impacto metodológico e conceptual do referencial teórico 
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adotado na redefi nição da nossa problemática, e o processo de observação do 
nosso objeto, com destaque para a explicitação dos procedimentos adotados e a 
caracterização das técnicas utilizadas.  

Nos últimos três capítulos apresentamos a sistematização dos dados 
recolhidos, com recurso ao esquema analítico adotado e atendendo à sequência 
cronológica dos marcos temporais adotados no desenho desta investigação. No 
quinto capítulo defendemos a interpretação de que, perante a celebração da 
independência nacional de Cabo Verde, em julho de 1975, o Governo da Diocese 
de Cabo Verde se posicionou a favor, de forma explícita, por via da oralidade, 
mas sem pronunciamentos escritos públicos e ofi ciais, no enquadramento de um 
processo implícito que descrevemos como «a caboverdianização da Igreja local». 

No sexto capítulo procuramos compreender porque perante o processo de 
implementação da democracia pluralista em Cabo Verde, o Governo da Diocese 
se posicionou a favor, de forma explícita, promovendo a democracia como um 
valor católico, com a particularidade de ter, ofi cialmente, fornecido orientações 
sobre as características do partido que deveria merecer o voto católico. 

No sétimo capítulo defendemos que o Governo da Diocese assumiu, de 
forma explícita e ofi cial, uma posição favorável perante o que defi nimos como 
o simbólico processo eleitoral de 2001, que se traduziu no apelo à «participação 
cívica dos cidadãos», com a particularidade de se ter pronunciado sobre a 
manipulação política do fator religioso e não sobre as características político-
partidárias adequadas à administração política de Cabo Verde. 

Na conclusão, o último momento deste trabalho, intentamos uma refl exão 
sobre a modernização da vida social em Cabo Verde como um desafi o comum 
para os âmbitos religioso e político. Analisamos, a partir deste prisma, alguns 
factos nos quais têm convergido os interesses desses dois âmbitos parciais de 
função, que, se calhar também por ironia da história (pesem embora as clivagens 
ideológicas, os agravos, as contendas e os desacordos que têm marcado os diálogos 
entre instituições e organizações que as tomam como referências operacionais), 
por imperativos vários, ainda não deram provas de poderem cessar as suas 
relações. Esta regularidade estruturada e estruturante, por sua vez, interpela 
de forma diferenciada as diversas estruturas que operam segundo as diretrizes 
religiosas e políticas. 





PARTE I

RELIGIÃO E POLÍTICA EM DIÁLOGO
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CAPÍTULO I – A Relação entre a Religião e a Política como Problemática em 
Contínua Reformulação na Teoria Sociológica

La religion n´est que le soleil illusoire qui se meut 
autour de l´homme, tant qu´il ne se meut pas 
autour de lui-même (Karl Marx)1.

Abordando o signifi cado da religião para a sociologia, Bryan Wilson 
(1982) defende que, desde os primórdios do desenvolvimento desta disciplina, 
a religião foi reconhecida como um fenómeno social de maior importância, 
tanto que considera não ser excessivo afi rmar que Augusto Comte terá visto, 
no que chamou Sociologia, um substituto para a interpretação teológica do 
fenómeno social.

Numa vertente, segundo Helena Vilaça, pode dizer-se que a Sociologia, 
no sentido em que se assume como instrumento e controlo racional da ação 
humana, apresenta uma predisposição basicamente antirreligiosa ou arreligiosa, 
revelando, em paralelo, uma predisposição para construir um sistema de 
moralidade laica que manifesta contornos de espírito religioso. Noutra 
vertente, e de acordo com o ponto de vista de Robert Nisbet, o pensamento 
sociológico sobre a religião rompe com a aproximação redutora da Filosofi a 
das Luzes, segundo a qual a religião seria algo de útil mas com um defi cit de 
razão. Demonstrando a importância da religião nos funcionamentos sociais, a 
Sociologia acaba por reabilitar a religião, atitude que não deixa de ser herdada 
do pensamento social conservador e romântico que reage à laicidade das luzes 
(Vilaça, 2006, p. 67). 

As primeiras discussões acerca do lugar da religião na sociedade moderna 
organizaram-se em torno da oposição entre ciência e religião. A centralidade da 
religião na sociologia traduziu-se no questionamento do papel que esse domínio 
passaria a ocupar na sociedade moderna e na projeção do seu devir, com base

1 Marx, Karl (1981). Œuvres Philosophiques (Vol. I). Paris: Editions Champ Libre, p. 60. 



32

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

numa refl exão marcada pelo confronto e com tonalidades proféticas. Comte e 
Spencer, por exemplo, deram destaque à discussão em torno da oposição entre 
religião e ciência, considerando o primeiro que esta substituiria aquela e o 
segundo que a ciência não extinguiria a religião (idem, pp. 68-69).

Afi gura-se que a relação entre o domínio religioso e o domínio político, que 
faculta um enquadramento lato à nossa problemática, não aparece primariamente 
como a principal preocupação nem dos autores fundadores nem dos clássicos, 
mas, como veremos, a reabilitação da religião pela sociologia passa muito pelas 
discussões em torno dessa relação.  

Visando atender os nossos objetivos, averiguaremos, nas duas primeiras 
partes deste capítulo, como foi retratada a problemática da relação entre o religioso 
e o político nos autores clássicos e contemporâneos, enquanto na terceira parte 
analisaremos, de forma particular, como a teoria de sistemas autorreferentes e 
autopoiéticos concebe a relação entre a religião e a política. 

Não apontamos elaborar um panorama exaustivo das obras, mas descortinar 
como os clássicos e os contemporâneos se posicionaram perante esta questão e 
que possibilidades analíticas oferecem. Destacamos a perspetiva teórica-analítica 
dos sistemas operativamente fechados e cognitivamente abertos, não somente em 
função do seu impacto no quadro da sociologia contemporânea, mas também 
pelas alternativas facultadas para a superação de algumas dicotomias que 
marcam a sociologia das religiões.

1. As Perspetivas dos Fundadores e Clássicos da Sociologia.

Um clássico seria o resultado do primitivo esforço da exploração humana 
que goza de status privilegiado em face da exploração contemporânea no mesmo 
campo (Alexander, 1999, p. 24). Sendo assim, autores como Comte, Tocqueville, 
Spencer, Marx, Engels, Durkheim, Weber, Troeltsch, Simmel, pelos seus 
contributos, são chamados a esta tarefa de perceber como a sociologia clássica 
concebeu a relação entre o religioso e o político. 

Assumimos que o estudo destes contributos poderá elucidar esta problemática 
tanto como os estudos contemporâneos sem, entretanto, descurar as respetivas 
ressalvas contextuais em que tais contributos foram forjados.
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Comte é o sociólogo da unidade humana e uma das realizações da Sociologia 
da unidade humana foi a religião da unidade humana (Aron, 2002, p. 120). A 
doutrina de Comte baseia-se na ideia de que toda sociedade se mantém pelo 
acordo dos espíritos, deduzindo daí que só há sociedade na medida em que todos 
os membros têm as mesmas crenças (idem, p. 87). 

A análise que Comte faz da religião no seu Système de Politique Positive 
tem como objetivo mostrar a função da religião em toda a sociedade humana, 
demonstrando que a unidade social exige o reconhecimento de um princípio 
de unidade entre todos os indivíduos, isto é, de uma religião, que funda a 
ordem social, sendo afeição e atividade ao mesmo tempo que dogma ou crença 
(ibidem, p. 108). 

Comte não aborda de forma direta a relação do domínio religioso com o 
político, mas ao conceber que uma sociedade, conforme a natureza humana, 
deve ter uma contrapartida ou uma correção à dominação pela força, ele gerou, 
a partir do poder espiritual, uma teoria em oposição à sua conceção realista da 
ordem social. Para Comte, o poder espiritual é uma demanda permanente das 
sociedades humanas porque estas serão sempre, em qualquer ordem temporal, 
dominadas pela força (Aron, 2002, p. 111). 

O poder espiritual não deverá apenas reger, unir, consagrar, mas também, 
moderar e limitar o poder temporal. No entanto, para tal fi m, é preciso que a 
diferenciação social já tenha sido levada muito longe. A este propósito, na 
fase fi nal do curso da história humana, quando os cientistas substituírem os 
sacerdotes, o poder espiritual concederá apenas uma consagração parcial ao poder 
temporal, lembrando aos poderosos que a posição de comando que ocupam deve 
corresponder à execução de uma função social (idem, p. 111).

Julga o fundador da Sociologia que a história leva, de forma simultânea, a uma 
crescente diferenciação das funções e a uma unifi cação crescente das sociedades. 
Assim, na fase fi nal da história humana, a fase positiva, a distinção entre o temporal 
e o espiritual será maior do que nunca. Essa distinção é condição para um consenso 
mais estreito e para uma unidade profunda mais sólida e face à precariedade da 
hierarquia temporal, os homens reservarão o seu apreço supremo para a ordem 
espiritual (ibidem, p. 112). 
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Para Comte, a religião é uma necessidade tanto dos homens que precisam de 
algo maior do que eles, como das sociedades que precisam de um poder espiritual 
para moderar o poder temporal, de modo que a religião dos tempos modernos 
deve ter uma inspiração positivista, não havendo mais espaço para a crença na 
revelação do catecismo da Igreja, nem na conceção tradicional da divindade. Como 
tal, propõe como alternativa a religião da humanidade (cf. Aron, 2002, p. 119).    

Alexis de Tocqueville, ao contrário de Comte, deu outra relevância à variável 
política nas dinâmicas sociais, sem descurar as relações que esta estabelece com o 
domínio religioso. Embora seja questionável o conjunto de métodos empregues na 
realização da sua obra principal (idem, p. 242), é de mais-valia compreendermos 
a importância especial que ele atribuiu à religião na formação da democracia, 
bem como em toda a vida social e política americana (Vilaça, 2006, p. 66).

Segundo este autor, a maior parte da América inglesa foi povoada por homens 
que, depois de se terem subtraído à autoridade do Papa, não se haviam sujeitado a 
nenhuma supremacia religiosa e conduziram para o Novo Mundo um cristianismo 
democrático e republicano que acabou favorecendo o estabelecimento da república 
e da democracia nos assuntos públicos (Tocqueville, 1962, p. 222), e que fez com 
que o «espírito de religião» e o «espírito de liberdade» caminhassem lado a lado 
(Vilaça, 2006, p. 67). 

Propõe Tocqueville que a religião exerce não somente uma ação direta sobre 
a política mas também uma ação direta no geral, isto é, quando não está falando 
da liberdade é que melhor ensina aos americanos a arte de ser livre (Tocqueville, 
1962, pp. 224-225). A religião pode, então, ser considerada a primeira das 
instituições políticas da sociedade norte-americana, pois se não lhes dá o gosto 
pela liberdade, facilita-lhes o seu uso, uma vez que até os revolucionários são 
obrigados a professar respeito pela moral e pela equidade cristã, que não lhes 
permite violar facilmente as suas leis quando se opõem à execução de seus 
desígnios ou, fazendo-o, sentir-se-iam ainda detidos pelos seus partidários. Este 
fundo religioso comum desenvolvia em cada um o «espírito público», conferindo-
lhe uma disciplina moral (Willaime, 1995, p. 14). 

Os hábitos de restrição, que advêm da regulação que a religião exerce 
sobre os costumes e inteligências, “encontram-se de novo na sociedade política 
e favorecem a tranquilidade do povo, assim como a duração das instituições 
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que adoptou” (Tocqueville, 1962, p. 225). Deste modo, entende este autor que 
o império pacífi co que a religião exerce nos Estados Unidos se deve à separação 
da Igreja e do Estado e da confi rmação deste facto indagou como podia ocorrer 
o aumento do poder real de uma religião, reduzindo a sua força aparente (idem, 
pp. 227-228). 

De uma defi nição substancialista da religião, segundo a qual esta não seria 
senão uma forma particular de esperança, tão natural ao coração humano como 
a própria esperança (ibidem, p. 228), este autor resgata um elemento de força da 
religião no próprio homem. 

A partir deste pressuposto, examina a relação da religião com a política de 
uma forma muito cautelosa. Alega que religiões intimamente ligadas ao governo 
da terra, dominando as almas pelo terror e pela fé, sacrifi cam o futuro tendo em 
vista o presente, renunciam à universalidade dado que têm de adotar máximas 
que não se aplicam a todos os povos, aumentam o seu poder sobre alguns, mas 
perdem a esperança de reinar sobre todos, são obrigadas a defender aliados que 
lhes foram dados antes pelo interesse que pelo seu amor e não poderiam dividir 
a força material dos governantes sem se aterem com o ódio que tal acarretaria 
(Tocqueville, 1962, p. 229). 

Podemos constatar que, no entender de Tocqueville, é a dimensão temporal 
das forças políticas que torna a aliança do religioso com o político algo oneroso 
para o religioso: 

Enquanto uma religião encontra a sua força nos sentimentos, nos instintos, 
nas paixões que se vêem reproduzir da mesma forma em todas as épocas 
da História, ela arrosta o esforço do tempo, ou pelo menos não poderia ser 
destruída a não ser por outra religião. Mas, quando a religião quer apoiar-
se sobre os interesses deste mundo, torna-se quase tão frágil como todas 
as potências da terra. Sozinha, pode ter esperanças de imortalidade; ligada 
a poderes efémeros, segue o destino desses poderes e não raro cai com as 
paixões de um dia que os sustentaram (Tocqueville, 1962, p. 229).   

Coerente com esta perspetiva de análise, vaticina que à medida que uma 
nação adota um estado social democrático e as sociedades se inclinam para a 
república, mais perigosa é a união do religioso às autoridades políticas, uma 
vez que o poder passará de mão em mão, suceder-se-ão as teorias políticas, em 



36

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

que leis, constituições e homens se modifi carão a cada dia, tudo isso de forma 
constante (idem, p. 230). 

De modo geral, Tocqueville considera maléfi ca a união íntima entre 
a religião e a política, apontando-a, inclusive, como a causa particular e 
acidental que impede, na Europa, o espírito humano de seguir a sua inclinação 
natural em matéria de religião. Acerca da situação do cristianismo na Europa, 
descrito por ele como «um vivo que se desejou ligar aos mortos», o autor 
mostra-se pessimista em relação ao que seria necessário fazer para desfazer 
as amarras que o prendem aos poderes terrenos, todavia, sem ser seduzido 
pela possibilidade de sugestionar o modelo americano ao velho continente 
(ibidem, pp. 231-232). 

Assim, embora datadas e sem rigor científi co, as formulações de Tocqueville, 
que tomam a religião como a primeira das instituições políticas nos Estados 
Unidos, evidenciam que a religião pode estar conciliada com o antitotalitarismo, 
dão conta da dimensão religiosa do político, abrem caminho para as investigações 
na área da religião civil e facultam argumentos àqueles que se opõem à teoria da 
secularização (Vilaça, 2006, p. 67).

A par de Comte, Herbert Spencer (1939), conhecedor do trabalho de 
Tocqueville, conferiu na sua sociologia uma importância destacável à questão 
do progresso e dispensou também uma atenção especial à religião nos seus 
escritos, particularmente, à oposição entre a religião e a ciência. Defende que 
deveria haver uma harmonia fundamental entre os dois domínios, em que 
cada uma das partes se esforçaria para compreender a outra, persuadindo-se 
de que existe no outro algo que merece ser compreendido, atitude que será 
a base de uma reconciliação completa (Spencer, 1890, pp. 16-17). Considera 
também que “embora à primeira vista o não pareça, a investigação livre 
procura dar alicerce mais fi rme a toda e verdadeira religião” (Spencer, 1939, 
p. 90). 

Em relação ao poder espiritual e ao poder temporal, outro assunto que 
não lhe passou ao lado no tratamento do fenómeno religioso, destaca a 
dimensão religiosa do político e as relações entre as organizações religiosas 
e políticas. 
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Discute este autor o caráter legitimador do sagrado na política, no 
passado, sob a forma da crença no direito político dos reis e nos tempos 
modernos sob a forma da crença no direito divino dos parlamentos, 
ironizando que “o óleo santo parece ter passado inadvertidamente da cabeça 
de um para a de muitos, consagrando-os a eles e aos seus decretos” (Spencer 
192-, p. 159) e explica a diferenciação da governação religiosa da governação 
secular (cf. Spencer, 1899). 

Fazendo recurso à sua teoria da evolução e de uma base metodológica 
comparativa, Spencer remonta às formas elementares da ideia religiosa e dos 
sentimentos religiosos em busca da explicação para o papel que os sistemas 
eclesiásticos jogam no desenvolvimento social. No seu entender, a instituição 
eclesiástica conserva a individualidade da sociedade, na medida em que representa 
o princípio da continuidade social e é a causa mais poderosa da coesão (Spencer, 
1899, p. 130). 

Propõe que a relação íntima entre o governo religioso e o governo político 
tem origem moral (idem, p. 119), mas que, nos tempos modernos, a luta pela 
supremacia, ajustada a uma maior dissimilitude de funções, é uma das principais 
causas que colaboram na produção da diferenciação e cavam a separação entre a 
estrutura eclesiástica e a política (ibidem, p. 156). 

A mudança que transformou a proeminência primitiva do poder espiritual 
sobre o temporal numa subjugação da primeira provém principalmente da causa 
que geralmente determinou a aparição de tipos mais elevados de organização 
social, a saber, o desenvolvimento do industrialismo. Assim, o industrialismo, a 
diferenciação, a especialização e a dessacralização do saber que lhe são correlatos, 
constituem para Spencer as hipóteses teóricas que permitem compreender a 
relação entre as organizações religiosas e políticas no período moderno (Spencer, 
1899, p. 162).

Apreende que a separação entre o religioso e o político é o fi m de uma 
evolução (idem, p. 192), mas, advogando o caráter relativo de todos os saberes 
humanos (cf. Spencer, 1899, pp. 210-215; Spencer, 1939, p. 89), ele acaba não se 
constituindo um dos arautos do fi m da religião nem um dos apoiantes da tese da 
secularização, como mostra Vilaça (2006).
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Marx e Engels legam-nos uma posição que, partindo também, a par dos autores 
já vistos, da índole consagradora da religião, é signifi cativa para a Sociologia das 
Religiões no que diz respeito à sua crítica política e fi losófi ca da religião (Vilaça, 
2006, p. 70). Malgrado as suas falhas, a abordagem marxista constitui um aporte 
importante para a análise da problemática da instrumentalização política do 
religioso, assim como de outras problemáticas (Willaime, 1995, p. 11).

A forma como Marx se posiciona perante a relação entre o político e o religioso, 
como não pode deixar de ser, é dada pela forma como ele concebeu a religião, 
embora se considere que nunca se deu ao trabalho de estudar profundamente, e 
com inteira independência, o problema transcendente da religião (Pires, 1983, p. 
216). Concebe-a como «ópio do povo», um aforismo muito utilizado na sua época 
(Wackenheim, 1963, p. 187) e estabelece que a crítica da religião “é o pressuposto 
de toda a crítica” (Marx, 1993, p. 77), uma vez que constitui “a crítica do vale de 
lágrimas de que a religião é a auréola” (idem, p. 78). 

Para Marx a religião é mistifi cação, uma manifestação de falsa consciência 
explicada como um achado dos homens para compensar o seu mistério, 
agente de controlo social das classes dominantes na luta de classes, e assim, 
não apenas podia ser explicada, como era também uma forma de explicação 
(Wilson, 1982).

… o homem faz a religião; a religião não faz o homem. E a religião é 
de facto a autoconsciência e o sentimento de si do homem, que ou não 
se encontrou ainda ou voltou a perder-se. Mas o homem não é um ser 
abstracto, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o 
Estado, a sociedade. Este Estado e esta sociedade produzem a religião, uma 
consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. 
A religião é a teoria geral deste mundo, o seu resumo enciclopédico, a 
sua lógica em forma popular, o seu point d´honneur espiritualista, o seu 
entusiasmo, a sua sanção moral, o seu complemento solene, a sua base 
de consolação e de justifi cação. É a realização fantástica da essência 
humana, porque a essência humana não possui verdadeira realidade. Por 
conseguinte, a luta contra a religião é indirectamente a luta contra aquele 
mundo cujo aroma espiritual é a religião (Marx, 1993, pp. 77-78). 

Nessa crítica fundamental sustenta-se o tratamento da «questão judaica», 
texto no qual Marx discute a questão da emancipação, ponto focal a partir do 
qual relaciona o político com o religioso, questionando a relação entre a total 
emancipação política e a religião (idem, p. 41). 
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Tomando como caso exemplar a democracia americana, exemplo da plena 
emancipação política, chega à conclusão de que a existência da religião não se opõe 
de nenhum modo à perfeição do Estado, mas constitui a existência de um defeito cuja 
fonte é a natureza do próprio Estado. A religião aparece assim como manifestação da 
insufi ciência secular, posição que nos transporta às considerações dos autores que já 
vimos, mas aqui, a questão da emancipação política e da religião acaba se tornando 
o problema da relação entre a emancipação política e a emancipação humana (cf. 
ibidem, p. 42). 

A deslocação da religião do direito público para o direito privado, da essência 
da comunidade para a essência da diferenciação, traduz a emancipação política 
do homem da religião (Marx, 1999, p. 47). Entretanto, a emancipação política da 
religião deixa fi car a religião na existência, embora já não se trate de uma religião 
privilegiada, e a consumação do Estado é que este se reconhece simplesmente 
como Estado e abstrai-se da religião dos seus membros. Desta maneira, a 
emancipação do Estado da religião não é a emancipação do homem real quanto 
à religião (idem, p. 53). 

Marx encontra na emancipação política um grande progresso mas não a 
forma fi nal da emancipação humana, apenas a forma fi nal da evolução humana 
dentro da ordem mundana até então existente (cf. Marx, 1999, p. 47). Julga que 
não é sufi ciente laicizar as instituições, mas que é imperioso, também, laicizar 
as consciências (Wackenheim, 1963, p. 114), o que somente é factível face à 
destruição do próprio Estado laico, o derradeiro refúgio da alienação religiosa 
(idem, p. 165).

É uma hipótese que da assunção da religião como fenómeno essencialmente 
secundário e dependente se compreenda porque a relação entre o religioso e o 
político acaba não se constituindo uma problemática primária dentro da obra de 
Marx, como assinala Pires (1983, p. 308). A religião como pressuposto do Estado, 
enquanto sua essência alienada, e concebida a consagração religiosa como 
engendrada por uma ordem política irracional (Wackenheim, 1963, p. 135), acaba 
estando sempre presente, variando o grau da sua infl uência consoante o tipo de 
Estado, descrito por Marx como “a força concentrada e organizada da sociedade, 
particularmente a burguesa” (Pires, 1983, p. 285).



40

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

O estudo aprofundado das relações entre o religioso e o político não constitui 
assim um problema central para Marx. O fi m último da história é a supressão 
e abolição da sociedade burguesa, do Estado e, consequentemente, dos seus 
correlatos, como a religião, uma perspetiva escatológica que já foi considerada 
mais anarquista do que comunista (Pires, 1993, p. 311). A laicização do Estado não 
é mais do que a primeira etapa do processo de desalienação total (Wackenheim, 
1963, p. 173), que conduziria à emancipação humana, liberto o homem das tutelas 
nefastas da política e da religião (idem, p. 174).  

A crítica que Marx teceu à religião, ao longo da sua vida, foi centrada nas 
funções da religião, primeiramente, denunciando a religião como impostura, 
em seguida como alienação (Wackenheim, 1963, p. 141) e especialmente como 
ideologia do Estado (cf. Turner, 1997, pp. 63-64). Ao considerar a religião como 
uma realidade superestrutural, não entendeu o religioso como um «sistema 
simbólico autónomo», postura aliás semelhante ao sistema político (Vilaça, 2006, 
p. 70), já que o seu enfoque não é uma análise refl exiva no sentido de Kant, mas 
uma descrição que põe a nu as raízes do fenómeno religioso, visando a sua efetiva 
abolição (Wackenheim, 1963, p. 12).  

Se Marx e Engels, juntos ou separados, consideram o materialismo histórico 
como uma perspetiva original na história e na sociedade, e se o primeiro 
desenvolve o que é considerado uma sociologia da luta de classes (Aron, 2000, 
p. 181), deve-se buscar em Engels uma explanação não ambígua, detalhada e 
materialista-histórica da natureza da religião nas sociedades de classes (Turner, 
1997, p. 71). 

Analisando o cristianismo do século XIX, Engels focaliza a relação paradoxal 
entre a religião e a sociedade burguesa, que, por um lado, minava a prevalência 
social das crenças e instituições religiosas, mas, por outro lado, via na religião 
um importante mecanismo para assegurar a aquiescência do proletário urbano 
(idem, p. 75).  

Constata-se que em Engels a religião é acima de tudo uma ferramenta 
política, na retaguarda da batalha ideológica (ibidem), e isso abriu espaço 
para que também se considerasse a religião como uma forma de fazer 
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oposição política (ibidem, p. 77), mas, na perspetiva de Marx e Engels, a 
religião está condenada a nunca ultrapassar o limiar da revolução (Turner, 
1997, pp. 73-74).

Um aspeto particular na análise de Marx e Engels às relações entre o 
religioso e o político é a proclamação da incompatibilidade absoluta entre 
o socialismo e a religião (Wackenheim, 1963, pp. 281-282), pressuposto que, 
a par da classifi cação do cristianismo como inimigo da natureza, inimigo do 
progresso social e inimigo da ciência e da civilização (idem, pp. 291-304), 
passaria a ser a base de programas políticos de determinados regimes políticos 
durante o século XX.

Por outro lado, o facto de o marxismo, conotado essencialmente com os 
desenvolvimentos da teoria de Marx por Engels (Pires, 1983, p. 404), atribuir à 
religião, enquanto fenómeno localizado na superestrutura, um papel secundário, 
veio a repercutir-se fortemente no modo reducionista como uma boa parte dos 
sociólogos perspetivaram a religião ao longo do século XX, contribuindo para 
a sua tardia valorização enquanto área autónoma do saber sociológico (Vilaça, 
2006, p. 72).

À semelhança de Marx e Engels, Émile Durkheim (1975) elabora uma 
abordagem funcionalista da religião, considera a sua infl uência sobre a consciência 
e, assim como Tocqueville e Spencer, dá especial atenção ao papel integrador da 
religião, mas, numa perspetiva diferente, com outras premissas e partindo de um 
outro terreno (Willaime, 1995, p. 15). 

A sociologia de Durkheim, como um todo, tem sido interpretada como uma 
tentativa de solucionar o chamado problema hobbessiano da ordem (Turner, 
1997, p. 48). Na sua análise é dada prioridade histórica e lógica à sociedade, 
toma-se a estrutura social como precedente aos indivíduos, com prioridade dos 
tipos sociais sobre os fenómenos individuais, sendo este um esquema analítico 
que se aplica, entre outros aspetos, à religião, à moral e ao Estado (Fernandes, 
2008a, p. 10). 

Tomando, de forma apriorística, uma posição sobre a natureza da religião, 
reduzindo-a a um simples fenómeno social (idem, p. 86), Durkheim defende 
que nenhuma religião é falsa (Cipriani, 2007, p. 94) e, conceptualizando-a como 
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um sistema de forças, defende, também, que não é uma ilusão (Durkheim, 1975, 
p. 282). A religião em Durkheim é a experiência do sagrado (Willaime, 1995, p. 
16), um sistema de símbolos através dos quais a sociedade toma consciência de 
si própria, na medida em que é a forma de pensar do ser coletivo (Fernandes, 
2008a, p. 94). 

Todavia, questiona-se que ou a sociedade à qual Durkheim dirige o culto 
religioso é a sociedade concreta, sensível, composta por indivíduos e tão 
imperfeita como os próprios indivíduos e então estes que a adoram são vítimas 
de representações alucinatórias, ou a sociedade de Durkheim não é real, sendo 
uma sociedade diferente da que podemos observar, uma realidade ideal, 
representando o que há de ideal imperfeitamente realizado na sociedade real (cf. 
Aron, 2002, pp. 350-351).

Ao estabelecer que a religião gerou tudo o que há de essencial na sociedade, 
porque a ideia da sociedade é a alma da religião (Fernandes, 2008a, p. 94), Durkheim 
distancia-se de Marx e quando toma o sagrado como a transcendentalização do 
sentimento coletivo (Willaime, 1995, p. 17; Vilaça, 2006, p. 73), vislumbramos que 
o caminho que ele propõe para as relações entre o religioso e o político é outro. 

Em Durkheim, a religião não é um mal a combater, nem se prevê a sua 
supressão, uma vez que ela deriva do facto de, sem o saberem, os homens 
adorarem a sua sociedade, tanto que esta adoração dá origem a deuses e a religiões 
(Fernandes, 2008a, p. 95). Logicamente, a supressão da religião implicaria, como 
pressuposto, a supressão da adoração à sociedade, uma vez que é a sociedade que 
detém o poder moral do qual o homem depende (Durkheim, 1990, p. 298). 

Deste modo, fundida nas sociedades, a religião tem qualquer coisa de 
eterno que está destinado a sobreviver a todos os símbolos particulares e não 
pode haver sociedade que não sinta a necessidade de manter e fortalecer os 
sentimentos e os ideais coletivos que fazem a sua unidade e a sua personalidade 
(idem, pp. 609-610).   

Entretanto, de acordo com Wilson (1982), se ganhamos com Durkheim uma 
análise pioneira das funções latentes com que a religião preenchia a sociedade, 
ele não acreditava que no futuro a religião iria preencher as funções que ele havia 
descrito nas sociedades australianas aborígenes primitivas. 
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Propôs Durkheim que na sociedade moderna a religião era virtualmente 
morta e as importantes funções seriam assumidas por outros agentes (Wilson, 
1982). Embora considere que o culto e a fé sejam dimensões eternas da religião, 
ele defende que a ciência, saída dela, a despojaria das suas funções cognitivas 
e intelectuais e ao Estado caberia a tarefa de organizar o culto, presidir-lhe e 
assegurar-lhe o funcionamento regular e o desenvolvimento (Fernandes, 2008a; 
pp. 106-108), no cumprimento da sua função enquanto cérebro social, sendo o 
órgão central da vida coletiva e um órgão do pensamento social (Durkheim, 
1950, pp. 62-65).  

Considera Wilson (1982) que, sob muitas formas, a obra de Durkheim foi 
uma busca de estruturas racionais que pudessem suplantar as funções latentes 
que, nas sociedades pré-literárias, eram preenchidas pela religião. O religioso, 
na aceção de Durkheim, devido à sua natureza social e submetido às mudanças 
históricas, manteria apenas a sua função prática e não se tornaria incompatível 
com o domínio político, pois, como propõe Durkheim, o próprio conceito da 
religião ganharia substitutos funcionais (Fernandes, 2008a, p. 110). 

Entretanto, o mesmo não é considerado acerca das instituições religiosas. 
Essas, a par dos grupos de famílias, associações comerciais e profi ssionais e áreas 
regionais, devem ser penetradas pelo Estado, de modo que estas sociedades 
parciais se lembrem de que não estão sozinhas e que existe um direito acima dos 
seus (Durkheim, 1950, p. 79). Portanto, o poder do Estado deve estar onde quer 
que existam essas forças coletivas a fi m de neutralizá-las (idem, p. 80).

Observa que o caráter religioso, com que estava marcada a política das 
sociedades, permite apreciar a indiferença do Estado para tudo o que dizia 
respeito aos indivíduos, tanto que, se os propósitos do político eram religiosos e 
os propósitos religiosos eram políticos, havia uma clivagem entre os propósitos 
do Estado e os dos indivíduos particulares (ibidem, p. 68).   

O indivíduo, produto do Estado, dado que a atividade essencial deste é a 
libertação do indivíduo (Durkheim, 1950, p. 71), realiza-se, por um lado, pela 
educação laica, uma educação que se furte a todo e qualquer recurso aos princípios 
nos quais assentam as religiões divulgadas, mas apoiada exclusivamente em 
ideias, sentimentos e práticas sujeitas à jurisdição da simples razão (Durkheim, 
1984, p. 101) e, por outro lado, pela racionalização da educação moral, que 
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implica a difícil tarefa de “descobrir os substitutos das noções religiosas que, 
durante tanto tempo, serviram de veículo às ideias morais mais essenciais” 
(idem, p. 107).

Mas, ao conceber o Estado como órgão supremo da sociedade política e ao 
desvalorizar a infl uência dos partidos políticos, Durkheim não vislumbrou os 
alcances totalitários que o «cérebro social» podia granjear ao serviço de interesses 
que não teriam a moral racional como fi m último (Fernandes, 2008a, p. 126). 
Notamos que se os marxistas preconizaram o fi m da religião, Durkheim, defensor 
do caráter eterno do sagrado, forneceu as ferramentas que permitem preconizar 
os intuitos marxistas com maior efi ciência. 

Merece realce também que, em Durkheim, falar do político e do religioso 
não implica necessariamente falar do Estado e da Igreja. Ele recusa-se a confundir 
a religião com dogmas particulares. Toma as fórmulas confessionais como 
expressões provisórias (Durkheim, 1975, p. 285) e propõe como religião do futuro, 
uma religião mais consciente das suas origens sociais (idem, p. 286). 

Atenta que a humanidade foi abandonada e não pode contar senão 
consigo mesma para dirigir os seus destinos, uma perspetiva que não tem 
nada de fatalístico, na medida em que os recursos que a humanidade reclama 
para suprir as suas necessidades passam a estar ao seu alcance (ibidem, p. 
287). É caso para dizer que a humanidade passa a ser o deus dos homens, 
tomando o caráter sagrado da pessoa humana como o princípio unifi cador de 
todos os homens na sociedade moderna (Vilaça, 2006, p. 74) e cabe ao Estado, 
não às Igrejas, garantir a construção dessa nova ética, cujo maior obstáculo é a 
libertação das forças morais representadas sob formas de alegorias religiosas 
(Durkheim, 1984, p. 110).   

A abordagem de Durkheim às relações entre o religioso e o político 
aproxima-se do exposto como a racionalização e desencantamento do mundo, 
em consequência dos novos valores que emergem na história da humanidade, 
dado que considera que a autoridade moral característica das sociedades 
tradicionais, baseadas num fraco individualismo e na disciplina repressiva, era 
totalmente desapropriada para a sociedade moderna altamente diferenciada 
(Giddens, 1998, p. 91).
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Se por um lado Durkheim explica como e porquê se dá essa racionalização 
e desencantamento, por outro acaba fornecendo um conjunto de preceitos sobre 
como devia ser conduzido este processo, principalmente, na análise que faz do 
processo educativo, donde se compreende que é bastante parcial considerá-lo um 
conservador, uma vez que ele tinha como objetivo não a defesa da ordem contra 
a mudança, mas a concretização da mudança (idem, p. 80).

Se é assinalável a ausência, em Durkheim, da perceção da dimensão confl itual 
da religião (Vilaça, 2006, p. 75), Max Weber, ao dispensar uma grande atenção aos 
modos de exercício do poder religioso (Willaime, 1995, p. 27), traz essa dimensão 
do confl ito que ora é latente, ora é manifesto nas relações do domínio religioso 
com outros domínios do social (Fernandes, 2008b). 

Ao contrário de Durkheim, Weber não transfi gura a sociedade a ponto de fazer 
dela o divino, nem faz dela um superestrutura, como Marx (Fernandes, 2008b, pp. 
69-70), mas apresenta-a como espécie particular do modo de agir em comunidade, 
uma forma de dominação sobre os homens (Willaime, 1995, p. 27). Não se pode 
dizer que Weber tenha dispensado mais atenção à religião do que à compreensão do 
mundo moderno, mas analisa em profundidade o papel das motivações religiosas 
na elaboração desse mesmo mundo (Fernandes, 2008b, p. 91).

Weber trabalhou a forma como as convicções religiosas dos povos penetram 
ou impregnam as estruturas sociais, económicas e políticas, abordou a religião 
através do conceito divino e não pela noção de Deus e distinguiu, ao longo da sua 
obra, a conduta do homem em relação às forças sobrenaturais (idem, pp. 70-72). 

Este autor concebe a religião como um sistema de signifi cação que impregna 
a cultura (ibidem, p. 70) e um dos aspetos essenciais da sua sociologia das religiões 
é o destaque que confere à forte tensão que existe entre a religião e as demais 
atividades sociais, como a esfera familiar, a económica, a política, a estética, como 
o mundo do erotismo, e como a esfera do intelectual (Weber, 1982).

Observa Weber que a relação da religião com o político pode assumir um 
caráter de forte tensão, variando o grau conforme sejam religiões rituais ou 
religiões da convicção, e conforme o grau de racionalização da religião e da 
política, porque nesta circunstância a política pode entrar em concorrência direta 
com a ética religiosa (Weber, 1982, p. 383). Enquanto a religião ritual é uma religião 
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adaptada ao mundo, a religião da convicção, própria das religiões da salvação, 
carrega consigo a ética da fraternidade, (Fernandes, 2008b, p. 81) em que o Deus 
universal é o “Deus de Amor” (Weber, 1982, p. 382). 

Por um lado, a tensão com a ordem política explica-se porque o recurso à 
violência é o apanágio do poder político e aparece como contraditório com a 
vivência da caridade, e isso afasta esse modo de vida religiosa de toda a prática 
da violência que é inseparável da ação política (Weber, 1982, p. 383; Fernandes, 
2008b, p. 81) e, por outro lado,

... toda organização da salvação por uma instituição compulsória e 
universalista da graça sente-se responsável, perante Deus, pelas almas 
de todos, ou de pelo menos de todos os homens a ela confi ados. Essa 
instituição se sentirá, portanto, com direito a opor-se, e com o dever de 
opor-se, com força impiedosa, a qualquer perigo oriundo de uma má 
orientação da fé. Sente-se obrigada a promover a difusão de seus meios de 
graça salvadores (Weber, 1982, p. 385).

Logo, a sociologia da religião de Weber mostra-nos que o posicionamento da 
esfera religiosa perante as atividades políticas depende do tipo de religiosidade 
e da ética subjacente, sem deixar de perceber que “todas as soluções às tensões 
da política e religião estão cheias de concessões ou de pressupostos que devem 
parecer necessariamente desonestos ou inaceitáveis à ética da fraternidade 
autêntica” (idem). Neste sentido, observa que

… as mais variadas posições empíricas que as religiões históricas têm 
tomado frente à acção política foram determinadas pela mistura das 
organizações religiosas com os interesses do poder e as lutas pelo poder, 
pelo colapso sempre inevitável até mesmo dos mais altos estados de 
tensão com o mundo, em favor de concessões e relatividades, pela 
utilidade e uso das organizações religiosas, para a domesticação das 
massas e, especialmente, pela necessidade que as pretensas potências têm 
de consagração religiosa de sua legitimidade (Weber, 1982, p. 387). 

A sociologia weberiana da religião, inscrita dentro do quadro da sociologia 
da dominação, preocupa-se, ainda, em defi nir os tipos de comunidades 
religiosas e os tipos de autoridade religiosa (Willaime, 1995, p. 27) e distingue 
os agrupamentos hierocráticos, as igrejas e as seitas (Fernandes, 2008b, p. 89). 
Propõe que enquanto a Igreja estabelece compromissos com a vida temporal 
e relações estreitas com os poderes constituídos (Fernandes, 2008b, p. 91), 
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a seita está muito mais em tensão permanente com a sociedade, porque 
genericamente se caracteriza como um grupo de dissidência social (Vilaça, 
2006, p. 79).

Como lembra Giddens, a «questão das lideranças» foi o problema primordial 
que ocupou as energias políticas de Weber (Giddens, 1998, p. 44), daí que também 
tenha prestado atenção aos tipos de autoridade religiosa consagrados segundo os 
tipos ideais do padre, do mágico e do profeta (Willaime, 1995, p. 28). 

Conforme salientamos, Weber confere um certo destaque à legitimação 
do político pelo religioso, tendo já sido considerado, como por exemplo em 
Fernandes (2007, pp. 193-194), que a sociologia weberiana tende a avaliar a 
religião como instituição que desempenha a função de legitimação do poder 
dos dominantes e de domesticação dos dominados, o que ajuda a compreender 
que o próprio poder político, mesmo nas situações em que mais se afi rma o 
processo de secularização, se confronte com a tensão entre quebrar e manter as 
relações com a religião.

Ao debater a relação da dominação política com a hierocracia, esta 
caracterizada como uma dominação espiritual, na dispensação ou recusa dos 
bens de salvação (Fernandes, 2008b, p. 89), na qual se encontra um poder 
que, consubstanciado no princípio segundo o qual «se deve obedecer mais a 
Deus do que aos homens», reclama na sua esfera, frente ao poder político, um 
carisma e um direito próprios, encontra obediência e fi xa limites àquele poder 
(Weber, 2004c, p. 405), expõe Weber, entre outros aspetos, os compromissos 
entre estes dois poderes e a posição da hierocracia na época do capitalismo e 
da democracia.  

Considera que o desenvolvimento da moderna democracia e do 
capitalismo deslocou as condições do domínio hierocrático. Weber estabelece 
que a adaptação ao capitalismo é possível e mesmo desejável, enquanto 
a separação entre o Estado e a Igreja só é possível no regime democrático. 
Todavia, salienta que, conforme as circunstâncias, este poderá facultar 
uma liberdade de movimentos e ausência de controlo que podem oferecer 
à hierocracia um poder que compensa as prerrogativas perdidas (cf. Weber, 
2004c, pp. 393-395).  
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Segundo mostra Vilaça (2006, p. 81), a sociologia weberiana rompe com o 
dogma cultural que opõe religião e modernidade, embora tenha tido uma posição 
ambivalente em relação à religião, assumindo que se o homem moderno não pode 
viver com a religião, também não pode viver sem ela. 

No que concerne à relação entre o religioso e o político, pudemos constatar 
que Weber se distancia dos considerandos escatológicos, não advoga a subtração 
de um pelo outro, mas abre novas perspetivas para essa complexa relação. Não 
coloca a religião contra a racionalização do mundo, tanto que chega a considerar 
que a própria racionalização da religião assumiu um papel muito importante 
na emergência da modernidade (idem, p. 79), e mesmo o desencantamento do 
mundo aparece como fenómeno ao qual as religiões deram o seu contributo, 
particularmente o protestantismo ascético (ibidem, p. 80). 

Ernest Troeltsch, autor a quem, em boa medida, Weber deve o seu 
interesse específi co pela religião e que tem a particularidade de distinguir 
o espiritual e o secular, considera, também, a relação entre a coletividade 
religiosa e a sociedade envolvente uma questão essencial (Vilaça, 2006, p. 
79), dando especial atenção à infl uência do protestantismo na construção do 
mundo moderno (cf. Troeltsch, 1929, 1960). 

Na linha dos pressupostos que orientam a sociologia das religiões de Weber, 
reitera que o problema das relações mútuas da religião e da política nasce com as 
religiões éticas universais (Troeltsch, 1957, p. 151). A questão ética é o ponto que 
separa as águas e, neste sentido, destaca que as relações entre as organizações 
religiosas protestantes e católica e o poder são marcadas por uma perspetiva 
puramente utilitária do Estado, que carrega uma conceção essencialmente social 
do Estado e não uma conceção política (Troeltsch, 1960, p. 810).

Troeltsch considera que, no catolicismo, o Estado pertence à fase natural 
da existência, acima do qual emerge o estádio supernatural da graça, que é 
completamente indiferente ao Estado. Todavia, repara que, nesta ética política, 
o Estado é por vezes utilizado e glorifi cado, às vezes tratado meramente como 
material para a persecução de algo e outras vezes desprovido de toda a autoridade 
e espezinhado pela organização mundial da Igreja (idem).  

Simmel, outro contemporâneo de Weber, assim como ele, evita abordar o 
fenómeno religioso de forma essencialista (Vilaça, 2006, p. 78) e apresenta uma 
leitura singular, em que a religião é abordada dentro de um quadro de estudos 
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das formas típicas de ação recíproca, objeto central da sua sociologia, que 
considera que a sociedade não tem existência em si mas consiste numa multitude 
de interações individuais (Willaime, 1995, p. 22), isto é, numa rede de interações 
(Furseth & Repstad, 2006, p. 39). 

A religião é, para Simmel, uma forma possível de interação que pode 
ser aplicada a todas as espécies de conteúdo. Assim como a arte, a política, o 
económico e o religioso constituem uma forma específi ca que pode tomar 
múltiplas facetas ao longo da história (idem, p. 23). A partir desta leitura, Simmel 
estabelece a distinção entre religiosidade, a necessidade de crer, ou o pietismo, 
enquanto disposições constituintes do ser humano e a religião, como mundo 
objetivado da fé (Vilaça, 2006, p. 77). 

Logo, se a religião é historização, uma transposição empírica, uma 
concretização no plano organizativo, mediante as mais diversas modalidades de 
igreja, seitas, denominação ou movimento (Cipriani, 2007, p. 121), a religiosidade 
é um estado de devoção, que Simmel designa de pietismo (idem). É um ponto de 
vista, entre outros, sobre a realidade, uma forma através da qual é exprimida a 
totalidade da vida (Willaime, 1995, p. 24). 

Considerou-se já que, para Simmel, essas formas criam mundos múltiplos, 
que podem transformar os seus fi ns e entrar em confl ito, embora fundados sobre 
o mesmo material, a sensibilidade (Vilaça, 2006, p. 77). Logo, ao debruçar-se sobre 
a subordinação, este autor ajuíza que no fundamento da faceta pacifi cadora da 
religião cristã está o sentimento de subordinação comum de todos os seres ao 
princípio divino (Simmel, 1986a, p. 161). Estabelece, assim, que é muito importante 
que Deus esteja situado a uma distância determinada dos crentes para que a 
religião possa exercer a sua infl uência socializadora sobre amplos círculos e vê a 
força da Igreja Católica no facto de ter-se intrometido entre o indivíduo e Deus 
(idem, p. 186).

Simmel também analisa a religião e a política dentro de um quadro de 
domínio e apresenta-nos o Estado e a Igreja como potências supra-individuais 
que podem conferir a um indivíduo um prestígio, uma dignidade e um poder 
de decisão inapelável (Simmel, 1986a, p. 149). Outrossim, destaca o confl ito entre 
os domínios religioso e político, a par de outros, dentro do indivíduo, o que ele 
designou como “situação típica do servidor de dois senhores” (idem, p. 192).
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A religião e a política, formas de sociabilidade animadas por um sentimento 
que exprime uma perspetiva sobre a totalidade da vida, geram um “confl ito 
de deveres” no interior do indivíduo que provoca uma divisão que não pode 
proporcionar uma solução parcial e relativa, o que problematiza a sentença “dar 
a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” porque a moeda que reclama 
César é a mesma que é necessária para a obra de Deus (ibidem, p. 193).

Ainda, considera que se os indivíduos podem participar dos conteúdos 
espirituais de esferas como a religião e a política, a medida variável de tal 
participação não altera o sentido e a necessidade de tais esferas, cuja evolução 
transcende a alma individual (Simmel, 1986a, pp. 585-586).

Deste modo, aborda uma dimensão da problemática das relações entre o 
religioso e o político que não aparece nos autores já discutidos. Trata a religião e 
a política como objetivações históricas, mas dispensa maior atenção à ação destas 
objetivações no espírito do indivíduo, considerando que derivam do espírito 
humano e constituem a forma especial de agregação, que é a sociedade, a qual 
está além das ideias da humanidade e do indivíduo (Simmel, 1986b, p. 808), uma 
conceção de sociedade que representa o meio-termo entre a noção de sociedade de 
Durkheim e a noção weberiana de sociedade (Furseth & Repstad, 2006, pp. 39-40).

Outra peculiaridade deste autor, no tratamento desta problemática, é 
o destaque positivo que confere à diferenciação do religioso e do político no 
quadro da modernidade. Ao analisar o papel do fator religioso nas múltiplas 
afi liações grupais, expõe que a compreensão das relações entre o religioso e o 
político, na civilização antiga, passa pela compreensão da profunda necessidade 
de união que as sociedades humanas sentiram em determinados períodos 
(Simmel, 1964, p. 157). 

Todavia, no quadro da sociedade diferenciada, o indivíduo e o seu grupo 
religioso podem entrar em contacto com qualquer membro de outro grupo, 
com o qual não partilha os mesmos interesses, e tal relacionamento serve para 
distinguir e determinar as preocupações individuais, assim como as do grupo 
religioso, aspeto este que facilita o relacionamento dual que a religião mantém 
com a vida, ora tomando parte na vida secular, envolvendo-se em múltiplas e 
mutáveis relações, ora rejeitando tais envolvimentos (idem, p. 158). 
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Simmel considera que a emancipação do religioso dos laços políticos também 
acarreta vantagens no sentido inverso, dado que torna possível a existência de 
determinadas associações políticas, que seriam frustradas pela continuação da 
unidade de ambos (ibidem, p. 159).   

De uma forma geral, a obra de Simmel levanta questões de importância 
especial para a sociologia contemporânea das religiões, particularmente sobre 
a natureza do fenómeno religioso, a relação entre o indivíduo e a instituição 
religiosa e o debate sobre a secularização (Vilaça, 2006, p. 77), enquanto no quadro 
da teoria social, a sua enfâse nas formas da vida social encontra conexões com os 
trabalhos de dois destacáveis pensadores contemporâneos, Jürgen Habermas e 
Niklas Luhmann, embora só por vezes isso se reconheça (Cohn, 1998).

Observa Wilson (1982) que os clássicos da sociologia acreditavam que com a 
dissociação entre factos e valores, e com o desenvolvimento da ciência empírica 
e das suas técnicas objetivas, a religião deixaria de preencher as suas antigas 
funções sociais. Alguns, como constatamos, encontraram na ciência (razão) e na 
política (Estado) as entidades que se ocupariam dessas antigas funções. De um 
modo geral, os sociólogos europeus da fase pioneira tinham uma perceção aguda 
daquilo que percebiam como a dimensão trágica da vida social, pela qual esta 
é levada a produzir as mesmas condições, que irão subtrair aos homens o gozo 
daquilo que a própria sociedade promete (Cohn, 1998, p. 1).

2. Nos Desdobramentos da Sociologia Contemporânea.

A distinção do período da sociologia clássica e da sociologia contemporânea 
é sempre vaga e fl uida (Furseth & Repstad, 2006, p. 49). Assim, na delimitação 
da sociologia contemporânea, tomamos como critério a apresentação dos 
contributos que temporalmente podem ser situados a partir dos anos trinta do 
século XX e cujas abordagens desenvolvem determinados aspetos introduzidos 
pelos primeiros sociólogos.  

Na Sociologia da Religião, este período corresponde à fase em que ganham 
forma e se consolidam as teorias que defendem o retrocesso, ou mesmo o declínio 
do religioso, que, consoante as tradições intelectuais e linguísticas, se assumiu ora 
como secularização ora como laicização (Bobineau & Tank-Storper, 2008, p. 53).
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A relação entre a religião e a política é um tema específi co da sociologia das 
religiões, mas devido ao impacto da temática religião no quadro dos chamados 
estudos culturais, alguns teóricos e uma corrente do pensamento social, que 
marcam o período contemporâneo, são resgatados para esta revisão face ao 
impacto das suas perspetivas no tratamento analítico do fenómeno religioso na 
contemporaneidade. 

Logo, nesta parte do trabalho averiguaremos como é que Herbert Mead, 
Talcott  Parsons, Robert Bellah, a Escola de Frankfurt, Louis Althusser e Jürgen 
Habermas, Thomas Luckmann, Peter Berger, Bryan Wilson, David Martin, Steve 
Martin, Karel Dobleleare, Jean Baechler, José Casanova, Anthony Giddens, 
Zygmunt Bauman, Michel Foucault e Pierre Bourdieu, conceberam a relação 
entre a religião e a política no quadro das suas teorias e dos seus trabalhos. Niklas 
Luhmann, embora também sociólogo contemporâneo, é observado no terceiro 
momento deste capítulo.  

A seleção não pretende ser exaustiva, na medida em que a problemática 
da relação entre o religioso e o político é transversal às diversas disciplinas das 
ciências humanas e sociais e toma como foco prioritário o tratamento que é dado 
a esta problemática dentro das teorias que marcam a sociologia contemporânea 
e, particularmente, a sociologia das religiões.    

Desta forma, embora não sejam considerados teóricos da secularização, Mead, 
Parsons e Bellah deram contributos que foram apropriados no âmbito das teorias 
da secularização (Furseth & Repstad, 2006, p. 44; Vilaça, 2006, p. 83) e notamos 
que esses contributos legam consideráveis indicações para o entendimento das 
relações entre o religioso e o político.  

Herbert Mead partilha com Simmel o interesse na análise do peso das 
instituições sociais no indivíduo e, a partir desta, faz uma leitura singular das 
relações entre o religioso e o político. É um fi lósofo cujo trabalho tem especial 
valor para os cientistas sociais e, na sociologia, é conhecido pelas teorias do «I», 
do «Self» e do interacionismo simbólico (Baldwin, 1986, p. 6).

Entre outras instituições sociais, ele confere uma especial atenção à religião 
e à economia, que são tratadas como bases sociais da formação da identidade, 
instituições integrativas e universais, com poderes organizacionais na comunidade 
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humana e cujos princípios associados, geralmente vistos em oposição, trazem 
grupos próximos uns dos outros. Julga que essa capacidade integrativa aliada ao 
seu caráter universal capacita a adoção dos diferentes papéis por maior número 
de pessoas, o que implica uma evolução no sentido da democracia (Furseth & 
Repstad, 2006, pp. 42-44). 

Na linha de Weber e Troeltsch, destaca o papel do cristianismo no progresso 
social do mundo moderno nas dimensões política, económica e científi ca e demonstra 
o quanto a política recebeu da religião na realização do universal, mas, contrariamente 
àqueles autores, não foca o problema do «amor» (cf. Mead, 1963, p. 248). 

Para ele, as atitudes fundamentais da religião são a amabilidade, a 
prestabilidade e a assistência, que, entretanto, não impedem a religião de 
causar beligerâncias (Baldwin 1986, pp. 148-149). Deste modo, não encontra 
a contradição essencial entre as religiões universais e o domínio político, mas 
defende que somente no quadro da democracia, numa conceção em que esta é 
tão universal quanto a religião, a atitude característica da religião universal e a 
extensão da comunidade política estão estreitamente ligadas (Mead, 1963, p. 243) 
e aparece uma sociedade universal tanto no sentido religioso como no sentido 
político (idem, p. 244).

De acordo com Baldwin, os ideais democráticos refl etem duas preocupações 
centrais em Mead. Por um lado, a liberdade do indivíduo como condição para o 
desenvolvimento do seu ego e de todas as suas capacidades, e por outro, a sua 
responsabilidade social de realizar mudanças que promovam o funcionamento 
da sociedade (Baldwin, 1986, p. 146). 

Assim, descortina-se que associado ao que Baldwin (1986) designou de «teoria 
unifi cadora para a Sociologia» está a conceção de uma nova ordem social, cujo 
alicerce terá que ser sedimentado numa determinada estrutura política. De modo 
geral, vislumbramos em Mead que somente a universalidade democrática poderá 
realizar plenamente o que prometem a universalidade religiosa e a económica. 

Se em Mead (1963) o «Self» é a estrutura social, Parsons analisa a estrutura 
da ação social defendendo que esta consiste em três sistemas, sendo a religião 
parte inclusa do sistema cultural, que desempenha funções individuais e sociais 
(Furseth & Repstad 2006, pp. 45-46).
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Numa orientação mais durkheimiana, presente também em Robert Bellah, 
Parsons sustenta a tese da religião civil (Vilaça, 2006, pp. 83 e 88), carregando no 
seu entendimento da religião o distanciamento em relação ao ideacionismo de 
Sorokin (Cipriani, 2007, p. 160). 

Tem a singularidade de ter admitido que a religião sempre existiria, mesmo 
que assumisse uma forma secular, e destaca, a partir do que ele assumiu como 
o desenvolvimento de novos e signifi cantes movimentos religiosos, o papel da 
«religião do amor» na idealização de uma sociedade livre dos poderes económicos 
e políticos, livre da coerção e mesmo da disciplina racionalmente orientada, que 
alcançaria uma solidariedade espontânea sempre que governada pelo imperativo 
do amor (Furseth & Repstad, 2006, p. 46).  

Em Parsons, a relação do político e do religioso traduz-se na relação entre 
sistemas sociais e nas sociedades modernas pode ser compreendida a partir 
do conceito de diferenciação, que, na sua perspetiva, é um elemento evolutivo 
universal próprio dos sistemas que permite o aumento da capacidade adaptativa 
(Vilaça, 2006, p. 89) e um processo através do qual “uma unidade ou subsistema 
ou categoria de unidades ou de subsistemas que tem um lugar singular, 
relativamente bem defi nido na sociedade, se divide em outras unidades ou 
subsistemas que se diferem mutuamente em estrutura e funcionalidade para o 
sistema maior” (Parsons, 1969, p. 25). 

A cultura cristã, com os seus componentes seculares, aparece como aquela 
que melhor pode conservar a diferenciação em relação aos outros sistemas sociais 
com os quais tinha relações de interdependência (Parsons, 1974, p. 43), e isso 
porque a própria diferenciação do cristianismo, na medida em que provoca a 
institucionalização de um conjunto de valores de origem religiosa e uma conceção 
da sociedade fundada na religião, exigiu um outro nível de integração política (cf. 
idem, pp. 64-65, p. 85, p. 109 e p. 139). 

Essa exigência encontrou na sociedade norte-americana a sua expressão mais 
realizada, conclusão a que se chega quando se sabe que Parsons considerou haver 
“continuidade substancial no pluralismo denominacional estadunidense em 
consonância com a institucionalização do cristianismo e da reforma protestante” 
(Cipriani, 2007, p. 162). 
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A antítese desse modelo de sociedade é a dada pela antiga União Soviética, 
onde o programa político hegemónico atinge um estágio semirreligioso, dado 
que o comunismo é uma religião política (Parsons, 1962, p. 49), e com isso impede 
o pluralismo religioso (Parsons, 1974, p. 151). Portanto, a separação do religioso 
e do político nas sociedades modernas é a materialização de uma evolução, cujo 
germe está na própria religião, particularmente no cristianismo inicial, reavivada 
pelas reformas protestantes. 

Todavia, considera-se que a preocupação de Parsons com os contributos 
positivos da religião na sociedade, colocando enfâse na harmonia, integração e 
solidariedade, levou-o a negligenciar as muitas situações em que a religião é fonte 
de confl itos e perturbações dentro da ordem social (Furseth & Repstad, 2006, p. 
46). Esta mácula, perenemente atribuída ao registo funcionalista, é amenizada 
com a contribuição de Robert Merton, quando introduziu o conceito da disfunção 
e permitiu, ao longo dos anos, aos funcionalistas desenvolverem uma lista de 
funções e disfunções da religião (Coleman, 2007, p. 298).   

No entanto, é uma hipótese que, se cruzarmos a «religião do amor», a tese da 
diferenciação e a tese da religião civil, talvez se descortine em Parsons a «religião 
de humanidade» apresentada por Comte, na qual a harmonia encontra a sua 
forma suprema e os confl itos que ela possa gerar são apenas fases transitórias de 
um processo evolutivo irreversível.    

A tese da religião civil de Robert Bellah defi ne com maior clareza essa 
universalidade que em Parsons é mera hipótese. Inspirado em Rosseau e 
Durkheim, ele defi ne a religião civil como a dimensão religiosa encontrada “na 
vivência da generalidade dos indivíduos pela qual se interpreta a sua experiência 
histórica à luz da realidade transcendente” (Bellah, 1975 como citado em Vilaça, 
2006, p. 89). 

No quadro da religião civil, o poder político torna-se responsável não só 
perante o povo, mas também perante Deus, que adquire assim legitimidade 
superior à democrática (Vilaça, 2006, p. 89), aspeto que nos remete a Tocqueville. 

A originalidade destas propostas está na conceção deste modelo de 
relação entre o religioso e o social (e o político, de forma particular) como o 
mais avançado, dentro de um esquema evolucionista que é tanto presente em 
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Parsons (1962 e 1974), traduzido no que ele estabelece como fase denominacional 
(Cipriani, 2007, p. 163), como presente em Bellah (1985, p. 247), quando propõe 
o individualismo religioso como o apropriado para a sociedade moderna, 
na medida em que esta requer pessoas que sejam fortes e independentes, 
espiritualmente robustas e disciplinadas, capazes de agir sozinhas, enquanto 
crentes, em circunstâncias hostis.  

  Se nos sociólogos americanos se denota a infl uência de Durkheim, em 
relação à abordagem crítica, os considerandos de Marx e Engels são retomados 
sob outras luzes, mas, ainda, sob a tónica da ideologia.

Os sociólogos de Frankfurt têm decidida aversão pela metafísica, donde 
sobrevém a aversão por toda a ideologia religiosa, e consideram que também 
as igrejas fazem uso da razão instrumental que torna escravo o indivíduo social, 
domesticando-o, em nome de pretensas motivações superiores (Cipriani 2007, 
pp. 187-189).

De Horkheimer e Adorno, mais do primeiro do que do segundo, embora 
não fosse de esperar alguma propensão ao estudo do fator religioso no século 
XX, provêm sugestivas leituras do religioso, tendo o primeiro, inclusive, opinado 
que a religião nem sempre constituiu um elemento de distração da prática terrena 
(idem, p. 187). Nas suas leituras tardias do pensamento religioso, Horkheimer 
pronuncia que o importante na teologia é a consciência de que o mundo 
é aparência, não sendo nem a verdade absoluta, nem o fi m último, e que não 
acreditava que existisse alguma fi losofi a que ele pudesse aceitar que não incluísse 
o elemento teológico (Bott omore, 1995, p. 41).  

Por sua vez, Louis Althusser aborda uma diversidade de objetos e cruza uma 
variedade de campos, onde se inclui a sociologia (Câmara, 1993, p. 25). Tem a 
particularidade de ter elaborado uma nova versão do marxismo como ciência 
(Bott omore, 1995, p. 49) e a curiosidade, se considerarmos os propósitos deste 
trabalho, de ter chegado ao pensamento de Marx através das organizações 
católicas da Ação Católica (Althusser, 1992, p. 217). 

Considerando que a noção do Estado, enquanto aparelho da teoria marxista-
leninista, permanece descritiva, Althusser contribui para o desbloqueamento da 
teoria e procurou acrescentar algo à defi nição clássica do Estado como aparelho 
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do Estado, defendendo que é indispensável reconhecer que para além dos 
aparelhos repressivos do Estado, existem também os aparelhos ideológicos do 
Estado (Câmara, 1993, p. 427), os quais designam um certo número de realidades, 
que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas 
e especializadas e que funcionam pela ideologia (Althusser, 1980, p. 43 e p. 46). 

A sua preocupação foi avançar com prudência num terreno onde os clássicos 
do marxismo o precederam, mas sem terem sistematizado, sob uma forma teórica, 
o que as suas experiências e os seus métodos e processos implicavam (Althusser, 
1980, p. 41).

Defende que o aparelho ideológico número um do Estado, até à Revolução 
Francesa, é o religioso, enquanto sistema das diferentes igrejas (idem, p. 49). 
O que em outros autores é tratado como a diminuição da infl uência social e 
política da religião, mediante um processo de diferenciação funcional, é lido por 
Althusser na lógica da diferenciação dos aparelhos ideológicos do Estado, cuja 
marca principal é a substituição do aparelho religioso, representado pela Igreja, 
pelo aparelho ideológico escolar, fenómeno que marca as formações capitalistas 
maduras (ibidem, p. 60 e p. 62).   

Constatamos que esta perspetiva estabelece que o político faz uso do religioso 
consoante os estágios da evolução social, enquanto não aparecem outros aparelhos 
que garantem maior efi cácia, como é o caso da escola, que oferece a vantagem 
de tocar uma música silenciosa que não suscita muita atenção (Althusser, 1980, 
p. 64). Consequentemente, a partir desta perspetiva, a análise da diferenciação 
funcional, enquanto marca da modernidade, tem que tomar como pressuposto 
teórico a centralidade do Estado na vida social.  

Outro grande expoente do pensamento crítico contemporâneo, Jürgen 
Habermas, elaborou uma sistemática teoria social, cujo foco é a racionalização da 
sociedade moderna, a partir do qual discute o lugar da religião no diálogo racional 
(Furseth & Repstad, 2006, p. 49), sob duas tendências, na medida em que por 
um lado, liquida e nega a religião, no discurso ético e na teoria da racionalidade 
comunicativa e, por outro lado, dá-lhe a função de preservar e mesmo de nutrir 
um particular tipo de conteúdo semântico que se mantém indispensável para a 
ética, a moral e a fi losofi a (Mendieta, 2002, p. 162).
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Se Horkheimer, Marcuse e Adorno estudaram a razão que se materializou 
na sociedade industrializada debaixo das denominações «razão instrumental», 
«razão unidimensional» e «razão identifi cante», traduzidos como a dialética do 
iluminismo, Habermas recolhe essa herança crítica da primeira geração da Escola 
de Frankfurt e leva-a bem mais adiante (Ureña, 2008, p. 58 e p. 67).

Fazendo uso dos conceitos de ação técnica e de interação ou ação comunicativa, 
Habermas distingue a sociedade moderna da sociedade tradicional e estabelece 
o lugar da religião nesses tipos de sociedade. Assim, nas sociedades tradicionais, 
aquelas em que o desenvolvimento dos sistemas de ação técnica, como a esfera 
económica e o aparato estatal, se mantém dentro dos limites da efetividade 
legitimante das tradições culturais, a religião compõe a sua cosmovisão central, 
que explica a ordem do cosmos e da sociedade, sobrepondo-se aos subsistemas 
da ação técnica (idem, p. 75).   

Na sociedade moderna, a esfera económica, que obedece à lógica do 
desenvolvimento baseada na ação técnica, torna-se independente do marco 
institucional ligado à ação comunicativa. A racionalidade técnica que advém 
do desenvolvimento da ação técnica fez com que as interpretações míticas e 
religiosas dessem lugar às interpretações científi cas e desmorona-se toda a ordem 
social suportada naquelas interpretações. Portanto, na sociedade moderna, a 
religião perde a condição de legitimadora da opressão institucionalizada de 
uma classe sobre a outra, em prol da organização do próprio sistema produtivo 
com base nos critérios de racionalidade técnica, nos critérios de produtividade 
(ibidem, pp. 76-79).   

Deste modo, nas sociedades capitalistas avançadas, a técnica substitui a 
religião como legitimação do poder político, deixando de ser o fundamento da 
integração social dos indivíduos e, perante a possibilidade do fi m da religião, 
Habermas aponta como seu substituto “a moral universal fundamentada na 
estrutura da linguagem humana”, produto do desenvolvimento histórico das 
religiões (Ureña, 2008, p. 148), considerando que nos remete não somente a 
Durkheim, mas também a Parsons. 

Diversas têm sido as leituras e críticas acerca do pensamento de Habermas 
e a problemática do religioso aparece associada ao político nessas críticas, 
nas questões relacionadas com a identidade política, a participação na esfera 
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pública e na cidadania, a integração política e o pluralismo (Furseth & Repstad, 
2006, pp. 51-52). 

Particularmente, o pluralismo mereceu especial atenção de Habermas com o 
«11 de setembro de 2001», quando chama a atenção para os perigos que representa 
qualquer forte tradição e compreensiva visão de mundo para a razão pública 
pluralista e sustenta que quem quiser evitar uma guerra entre as civilizações 
precisa lembrar-se da dialética inacabada do próprio processo ocidental de 
secularização, consciência do fracasso que, no seu entendimento, conduz a uma 
sociedade pós-secular (Habermas, 2003, p. 103). 

Como mostra Cruz (2004), enquanto a sociedade secular lida com a religião 
por processos de substituição e apropriação de conteúdos religiosos, a sociedade 
pós-secular admite a persistência do religioso e a coexistência pacífi ca das esferas 
de sentido; enquanto o Estado secular emascula a religião e só a admite sem 
quaisquer pretensões cognitivas, o Estado pós-secular tem certa sensibilidade em 
relação ao poder e ao conhecimento do religioso, e também admite uma certa 
neutralidade em relação às pretensões de autoridade, tanto das ciências quanto 
das religiões.

Segundo a leitura de Cruz (2004), Habermas (2003) propõe que vivemos 
num período em que o Estado trabalha com dois pesos e duas medidas. Respeita 
a autonomia da ciência e fá-lo de modo a colocá-la no centro da esfera pública. 
Não interfere no religioso e acaba deixando-o à margem da esfera das decisões 
político-sociais. Isso ocorre, particularmente, porque Habermas entende que, 
com a sua disposição para apreender, o senso comum democrático permanece 
osmoticamente aberto à religião e à ciência, sem, contudo, renunciar à sua 
independência (cf. Habermas, 2003, p. 105). 

Se tomássemos como referência o que Habermas (2003) propõe, teríamos 
que estabelecer que o que sustentam Thomas Luckmann, Peter Berger, Bryan 
Wilson, David Martin, Karel Dobleleare, teóricos da secularização, remete-se às 
circunstâncias que afetam a religião no quadro da sociedade secular.

Portanto, quando Luckmann põe a tónica na privatização e individualização 
do religioso, Berger realça o pluralismo e a crise de credibilidade da religião, Wilson 
destaca o processo de racionalização, societalização e mundanização (Bobineau & 
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Tank-Storper, 2008, pp. 73-77), a relação entre o religioso e o político subjaz a estes 
considerandos. A manifesta separação da Igreja do Estado, que assumiu como 
principal tendência a assunção pelo sistema do estado-providência das funções 
da Igreja (Furseth & Repstad, 2006, p. 84), constitui a dimensão socioestrutural da 
secularização, sendo o primeiro sinal dessa realidade em que a religião no mundo 
ocidental deixa de ser o «dossel sagrado» (Vilaça, 2006, p. 85). 

Vejamos que, nos seus primeiros trabalhos, Berger analisa a relação entre 
religião e política, tanto nas sociedades tradicionais como nas modernas, 
em termos do problema da legitimação (Furseth & Repstad, 2006, p. 98), foco 
analítico que se sustenta numa perspetiva teórica que ele desenvolve com Thomas 
Luckmann, quando partem do pressuposto que a ordem social existe unicamente 
como fruto da atividade humana, tanto que não se pode atribuir-lhe qualquer 
outro status ontológico sem ofuscar irremediavelmente as suas manifestações 
empíricas (Berger & Luckmann, 2003, p. 76). 

A função da legitimação consiste em tornar objetivamente acessíveis 
e subjetivamente plausíveis as objetivações de primeira ordem, que foram 
institucionalizadas, em justifi car a ordem institucional dando dignidade 
normativa aos seus imperativos práticos, e em não dizer apenas ao indivíduo 
porque deve realizar uma ação e não outra, diz-lhe também porque as coisas são 
o que são (idem, pp. 127-129).

Naquela que é, provavelmente, a sua obra mais famosa, Berger (2004) 
desenvolve a tese da legitimação. Expõe que a sociedade humana é a parte 
imaterial do conjunto das obras humanas e que a religião é o esforço humano 
em busca do sentido para o mundo em que vive. A regulamentação dos papéis 
de cada um dos indivíduos e a sua posição na pirâmide social encontram nos 
universos simbólicos um sentido transcendente que dispensa justifi cação e 
que dota de sentido, por traduzir, como no caso das religiões, a vontade dos 
deuses.

Assim, observa que a legitimação religiosa pretende relacionar a realidade 
humanamente defi nida com a realidade última, universal e sagrada, de modo 
que as construções da atividade humana, precárias e contraditórias, recebem a 
aparência de defi nitiva segurança e permanência, aspeto em que a religião deixa 
transparecer o seu poder de alienação (Berger, 2004, p. 49).
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Colocando, também, a tónica na questão da diferenciação social, Thomas 
Luckmann realça que, nas sociedades modernas, cada instituição social funciona 
de acordo com um código específi co, e que essa lógica não deixa espaço para os 
poderes divinos (Furseth & Repstad, 2006, p. 86) e assim a economia, a ciência, a 
justiça e a política libertam-se do controlo religioso.

A secularização, segundo Luckmann, deriva da diferenciação simbólica, da 
qual brotaria a diferenciação estrutural (Cipriani, 2007, p. 242), preposição que 
sustenta a hipótese da religião invisível. Portanto, ele corrobora e aprofunda a 
tese da remoção da dominância religiosa na defi nição da realidade moderna de 
Berger (2004).

Esta particularidade analítica enforma o pensamento desses autores. A sua 
refl exão conjunta sobre a crise de sentido na modernidade desenvolvida toma 
como enquadramento estas considerações sobre as relações do religioso com 
o político e sintetiza o impacto da separação das instituições religioso-morais 
com o aparato do poder no processamento social do sentido, donde se extrai 
a tese de que o pluralismo causa a crise de sentido da modernidade (Berger & 
Luckmann, 2004, p. 51). 

Bryan Wilson (1982), por sua vez, defende que a secularização ocorre em 
associação com o processo no qual a organização social muda da sua base 
comunitária para um sistema de base societal, ou seja, o processo através do 
qual as comunidades e os indivíduos são arrastados para complexas relações de 
interdependência, no qual os seus papéis são racionalmente articulados. 

Concomitante com o processo de societalização, propõe o processo de 
secularização. No seu entender, este processo está relacionado com a diminuição 
do signifi cado social da religião e a sua aplicação cobre fenómenos como o 
sequestro pelas forças políticas das propriedades e facilidades dos agentes 
religiosos, a decadência das instituições religiosas, o declínio da proporção do 
tempo, dinheiro, energia e recursos a que os homens devotam as preocupações 
sobrenaturais, a substituição, em matéria de comportamento dos preceitos 
religiosos pelas demandas estritamente técnicas, pelo abandono das interpretações 
míticas, poéticas e artísticas da natureza a favor de meras descrições de facto, 
e com isso a rigorosa separação das disposições valorativas e emocionais pelas 
orientações cognitivas e positivistas (Wilson, 1982).
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Entrementes, David Martin atribui maior importância à distinção entre a 
Igreja e o Estado na sua análise sobre a diferenciação (Vilaça, 2006, p. 88). Cria 
uma estratifi cação para as sociedades ocidentais, segundo o modelo de relação 
entre estas duas instituições, destacando as de caráter monopolista, típico das 
nações com maioria católica, duopolista, com a igreja protestante como partner 
maior, pluralista à moda inglesa, com uma religião de Estado e outras formas 
dispersas de dissensão, pluralista à moda americana, sem religião de Estado e 
com várias modalidades confessionais do tipo denominacional, pluralista à moda 
escandinava, com papel central por parte das igrejas protestantes luteranas, 
monopolista à moda ortodoxa, com forte convergência entre Igreja e Estado; 
indica, ainda, um modelo misto, constituído por religiões concorrentes, presentes 
em contextos específi cos, por exemplo, nos cantões suíços; e, no polo oposto, 
aponta o modelo do monopólio secular, que tem na União Soviética o caso mais 
acabado (cf. Cipriani, 2007, p. 229).

Assim, a teoria geral de secularização de David Martin “é construída segundo 
categorias analíticas, derivadas dos contextos culturais de referência” (Cipriani, 
2007, p. 230) e as suas ambiguidades podem ser superadas, se for considerado que 
ele é tido como um dos que procurou demonstrar que o conceito de secularização 
não é unilinear e irreversível, mas complexo e ambíguo (idem). 

Justamente neste ponto, o trabalho de Dobbelaere (2004) constitui um 
marco. No seu esforço de sistematização e de clarifi cação conceptual, defi ne a 
secularização como um conceito multidimensional e recomenda a distinção 
entre a secularização societal, a secularização organizacional e a secularização 
individual (Furseth & Repstad, 2006, p. 83; Vilaça, 2006, p. 91).

Similarmente às abordagens que o precederam, Dobbelaere trata a relação entre 
o domínio religioso e o político dentro do nível macrossocietal, no qual a secularização 
é associada ao processo de diferenciação estrutural e funcional das instituições, que, 
numa primeira fase, ele designa laicização (Bobineau & Tank-Storper, 2008, p. 81). 

O nível médio é aquele em que se situa a mudança religiosa, dimensão que dá 
conta da modernização da religião, que induz tanto mudanças nas Igrejas instituídas, 
como nas igrejas minoritárias e seitas. Por sua vez, o comportamento individual em 
matéria religiosa, que abrange o envolvimento, as atitudes, as condutas, os valores 
religiosos, constitui o nível micro da secularização (Vilaça, 2006, pp. 92-93). 
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Se a laicização, segundo Dobbelaere, é uma subcategoria da secularização 
societal (Dobbelaere, 2004, p. 20), na tradição linguística francófona já se considerou 
que este conceito remete essencialmente para o conceito político de Estado laico que, 
no sentido mais genérico, “não privilegia qualquer confi ssão nem, de modo mais 
lato, qualquer conceção de condução de uma vida adequada, ao mesmo tempo que 
garante a livre expressão de todas essas religiões, dentro de certos limites impostos” 
(Haarscher, 2005, p. 4 como citado em Bobineau & Tank-Storper, 2008, p. 53). 

Também, dentro desta tradição, a laicização já foi analisada como um dos 
processos que explica a relação entre modernidade e religião. Assim é quando 
Jean Baechler sustenta que a palavra modernidade é adotada como uma simples 
etiqueta neutra que designa o período da história da Europa com início no século 
XVII, marcado por uma série de mutações de grande amplitude, uma das quais 
afetou a religião, e propõe que para a compreensão deste fenómeno e determinação 
do lugar que a religião ocupa no mundo moderno, é desejável fazer a distinção 
entre laicização, descristianização e desnuminização (Baechler, 1995, p. 437). 

Esta proposta analítica permite algumas analogias com a sistematização feita 
por Dobbelaere (2004). A laicização é, no essencial, um movimento de natureza 
política que transferiu a religião, neste caso, a religião cristã, de um estatuto 
público para um estatuto privado (Baechler, 1995, p. 437), que em Dobbelaere 
é tratado dentro da secularização societal. A descristianização aponta para o 
facto de as minorias com necessidades intensas já não se virarem unicamente 
para o cristianismo, mas também para outras ofi cinas do absoluto, um fenómeno 
de pluralização religiosa (idem, p. 440), o que pode ser também apreendido na 
perspetiva da secularização organizacional. 

Contudo, salvo essas analogias, não parece verosímil afi rmar que a 
desnuminizaçao defi nida como o movimento através do qual a esfera do sagrado 
vai sendo corroída aos poucos pela esfera do profano (Baechler, 1995, p. 443), 
acabando por desaparecer em última instância, traduz a secularização da 
religiosidade individual. 

Ementes, se esses autores e essas abordagens debatem o lugar da religião 
na modernidade, importa descortinar como é que se chega ao que Habermas 
(2003) propõe como sociedade pós-secular e à alusão ao fracasso do processo de 
secularização. 
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Uma hipótese deriva dos estudos centrados no conceito de laicização, que 
patentearam uma «paleta de laicidades» com diversos modelos a estabelecerem 
trajetórias políticas e religiosas diferenciadas, cada uma com a sua singularidade 
socio-histórica (Bobineau & Tank-Storper, 2008, p. 70). Outra hipótese advém 
da tradição anglófona marcada pelo debate entre as teorias moderadas da 
secularização e as teorias que questionam a diminuição da importância do 
religioso, em que se destacaram, primeiramente, as críticas de Mary Douglas e 
Yves Lambert (Furseth & Repstad, 2006, p. 84 e pp. 87-88). 

Logo, um dos temas quentes da contemporânea sociologia da religião 
é a questão da presença da religião na esfera pública. Se é lato o consenso 
acerca do importante papel que a religião desempenhava nas sociedades 
tradicionais, os desacordos aparecem quando se analisa o papel da religião na 
esfera pública das sociedades modernas (cf. Furseth & Repstad, 2006, p. 97).

Na sua Introdução à sociologia da religião, Furseth & Repstad (2006) 
consideram que Habermas, assim como, Weber, o jovem Berger e Steve 
Bruce representam uma linha teórica tradicional que clama que, com o 
alastrar da modernização, as instituições religiosas tradicionais entrariam 
em decadência ou desapareceriam e a religião tornar-se-ia apenas um 
assunto de foro individual, enquanto, outra tradição, representada por 
Robert N. Bellah e José Casanova, argumenta que a religião pode ser uma 
força para a ação coletiva, unidade social e mobilização política, até mesmo 
nas sociedades modernas.

Bellah, que desenvolveu uma teoria que postula que a religião evolui 
de acordo com cinco fases históricas: a primitiva, a arcaica, a histórica, a pré-
moderna e a moderna, também analisa a relação entre a religião e a política 
nos termos do problema da legitimação (Furseth & Repstad, 2006, p. 100) 
e, como já vimos, a sua tese da religião civil tem em comum com a tese da 
sociedade pós-secular de Habermas a tónica no pluralismo democrático.

Um dos mais severos críticos de Bellah, Richard Fenn, colocou em xeque 
algumas das suas premissas, discordando, por exemplo, que a religião civil 
forneça a base para a integração social (Furseth & Repstad, 2006, p. 104). 
Fenn, teórico que concebe a secularização em cinco fases, apenas admite 
a hipótese da religião civil como função de des-secularização, ou seja, 
mediação dos confl itos entre as partes sociais (Cipriani 2007, pp. 260-261).
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Considera-se assim que, embora Bellah proponha que a religião 
continuaria a jogar um papel público nas sociedades modernas e 
especializadas, o maior problema da sua teoria é a suposição funcionalista 
que o conduz ao pressuposto de que a religião é uma necessidade nas 
sociedades modernas (Furseth & Repstad, 2006, p. 109).         

Por sua vez, Casanova (1994) desenvolve, a partir da sociologia 
comparativa da religião e das teorias da esfera pública e da sociedade 
civil, um outro quadro de análise, usando a divisão tripartida do moderno 
regime democrático em Estado, esfera política e sociedade civil, dado que 
cada um desses níveis corresponde a diferentes formas de esfera pública. 

Sustenta que tanto a fusão do religioso com o político é incompatível com 
os modernos princípios de cidadania, como também a existência de Igrejas 
ofi ciais é incompatível com os modernos estados diferenciados, tratando-se 
de uma das vozes que levantam questões à teoria secularista da modernidade 
de Habermas (Furseth & Repstad, 2006, pp. 100-101). Com particular atenção, 
retomaremos, no segundo capítulo, a proposta deste autor.  

Peter Berger (1999), na fase tardia, subscreve também a tese da 
desprivatização da religião e retorno ao espaço público e comunga com 
Casanova (1994) o argumento de que o papel da religião na esfera pública 
deve estar sujeito a estudos empíricos e não sujeito, à primeira vista, a 
suposições teóricas (Furseth & Repstad, 2006, p. 109).  

Berger contrapõe-se a si mesmo quando propõe que a suposição que vivemos 
num mundo secularizado é falsa. Fundamenta esta preposição propondo que a 
modernização teve alguns efeitos secularizantes, mais em determinados lugares 
do que noutros, mas também provocou um poderoso movimento contra a 
secularização e que a secularização a nível societal não está necessariamente 
conectada com a secularização a nível individual. Assim, considera que a relação 
entre religião e modernidade é, no mínimo, complicada (cf. Berger 1999, pp. 2-3).

Defende que o ressurgimento do religioso relaciona-se com uma série 
de questões não relacionadas com a religião e, em relação ao quesito política, 
recomenda ser útil a distinção entre os movimentos políticos que são genuinamente 
inspirados pela religião e aqueles que usam a religião como legitimação 
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conveniente para as agendas políticas não baseadas inteiramente em interesses 
religiosos (idem, pp. 15-18). Destaca, ainda, o papel da religião na mediação e 
promoção de confl itos entre e dentro das nações e analisa o papel das religiões na 
defesa dos direitos humanos e na promoção da justiça social. 

Os considerandos de Casanova (1994) e Berger (1999) não passaram 
despercebidos aos defensores da tese da secularização e acarretaram algumas 
contrapropostas. Steve Bruce, um dos mais atuais e ardentes proponentes da 
teoria da secularização clássica (Furseth & Repstad, 2006, p. 90), é um dos que 
assume esta tarefa. 

Para além de discutir a plausibilidade do paradigma da secularização, 
argumentando que não existe uma teoria da secularização mas uma 
aglomeração de descrições e explicações que são razoavelmente coerentes 
(Bruce, 2002, p. 2), ele dispensa particular atenção à relação da política com a 
religião (cf. Bruce, 2003).

Sustenta que a religião continua sendo uma força autónoma na política 
contemporânea, principalmente nas partes do mundo em que as tradições 
religiosas são outras que não o cristianismo ocidental, e não nas sociedades 
modernas e industrializadas do ocidente, pelo que procura demonstrar que a 
relação entre a política e a religião difere de acordo com a tradição religiosa em 
questão (Furseth & Repstad, 2006, p. 98). 

Segundo a proposta de Bruce (2003), a natureza do divino, o alcance da 
religião, a forma como a religião lida com a diversidade religiosa e a relação da 
religião com o Estado, são os fatores a considerar na análise da via pela qual a 
religião tem consequências políticas. É de realçar que este último aspeto também 
foi considerado por Berger (2001), que mostra a forma diferente como se conjuga a 
equação modernidade/secularização na Europa e nos Estados Unidos, territórios 
que partilham a mesma tradição religiosa.

Mas, se Bruce (2002) toma os Estados Unidos como um caso particular no 
ocidente secularizado, Berger (2001) toma a Europa como um caso que destoa com 
as tendências de ressurgimento do religioso. O fator político, isto é, a diferenciada 
reação à separação da Igreja do Estado nestes territórios, é tida como a explicação 
mais comum para tal fenómeno (cf. Casanova, 1994, p. 212; Berger, 2001, p. 448).  
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A questão da consistência da secularização nas sociedades modernas e 
industrializadas do ocidente é retomada por Grace Davie (1999) ao interrogar a 
condição da Europa como a exceção que confi rma a regra. A autora acrescenta 
às leituras de Steve Bruce e José Casanova a perspetiva de Hervieu-Léger, cuja 
abordagem liga a menor religiosidade das modernas sociedades europeias à 
menor capacidade destas em manter a memória que repousa no coração da sua 
existência religiosa (Davie, 1999, p. 80).

Percebemos que a proposta de Habermas (2003) de que vivemos na sociedade 
pós-secular é heuristicamente problemática. A secularização é um fenómeno 
complexo e multifacetado e enquanto não for confi rmada a validade das suas 
proposições não deixará de suscitar controvérsias, precisando de ser refi nadas 
e não abandonadas, de modo a tornar possível uma análise mais acurada da 
religião nas mais diferentes partes do mundo (Casanova, 1994, p. 211). 

Por outro lado, Furseth & Repstad (2006) consideram que estudos diversos já 
demonstraram que o papel da religião na esfera pública pode ocorrer sob a forma 
de aparato do Estado, religião civil independente do Estado e das instituições 
religiosas ofi ciais, parte integrante do nacionalismo, parte do discurso público 
e como explícita legitimação dos poderes políticos. Contudo, julgam que a 
análise da religião na esfera pública precisa ser, também, estendida a países não 
ocidentais (Furseth & Repstad, 2006, p. 109).

Afi gura-se que o problema da ocidentalização das teorias sociológicas traz 
problemas ao campo específi co da religião ao mesmo tempo que lhe confere novas 
possibilidades. Giddens e Bauman, por exemplo, não são teóricos que podem ser 
diretamente conectados com a teoria da secularização, todavia, ao dedicarem-se 
ao estudo da modernidade, realçando a especifi cidade dos seus efeitos no mundo 
ocidental, ora a tomam como pressuposto, ora discutem os seus limites. 

Contrapondo a sociedade pré-moderna à moderna, o primeiro defi ne a 
religião como um meio organizador de confi ança, ao qual concorrem tanto as 
divindades e as forças religiosas como os funcionários religiosos (Giddens, 1995, 
p. 85) e como uma autoridade de outros tempos (Giddens, 1997, p. 166).

Por um lado, sustenta que com a secularização do risco e do perigo, uma marca 
do mundo moderno, deixa de haver espaço para as infl uências divinas ou para o 
apaziguamento mágico das forças ou espíritos cósmicos (Giddens, 1995, p. 91),
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mas, por outro lado, devido às conexões entre a modernidade e a dúvida, a 
religião não só se recusa a desaparecer como esboça um ressurgimento (Giddens, 
1997, p. 181). 

Todavia, se, como mostramos anteriormente, Habermas (2003) associa o 
recrudescimento religioso com a entrada de questões relativas à existência moral 
na agenda política e económica, Giddens (1997, p. 192) associa esse ressurgimento 
da religião às questões relativas ao signifi cado moral da existência que as 
instituições modernas tendem a dissolver inteiramente. Assim, com o enfoque nos 
conceitos de risco e confi ança, Giddens (2002, p. 34) vaticina que o ressurgimento 
religioso é inevitável na nossa era.

Considera-se que, na abordagem de Giddens, a religião é conduzida 
segundo uma perspetiva funcionalista, a partir de um quadro individualizado e 
racionalizado da religião, sem considerar os seus efeitos coletivos (cf. Furseth & 
Repstad, 2006, p. 68). Para os objetivos do nosso trabalho, não descortinamos em 
Giddens uma análise específi ca da relação direta entre a religião e a política. Este 
autor foca esta questão quando discute a teoria da evolução de Parsons (Giddens 
1993, pp. 265-267) e, mesmo quando analisa o «11 de setembro de 2001», a questão 
é colocada na perspetiva do fundamentalismo que, no seu entender, para além do 
religioso, assume também a forma étnica e nacionalista (Giddens, 2002, p. xiii). 
De um modo geral, a partir da sua perspetiva, a análise da religião prende-se à 
questão do risco e do perigo nas sociedades humanas. 

Os efeitos da modernidade na vida humana constituem, outrossim, um 
tema recorrente no trabalho de Bauman. Julga-se que este autor entra no grupo 
dos que consideram que a modernidade enfraqueceu o papel da religião na 
sociedade, tanto que até ao fi nal do século passado cuidou mais na ética do 
que na religião (Furseth & Repstad, 2006, pp. 69-70). Mas, a partir do fi nal do 
século XX, Bauman (1998, 2010) discute a questão da religião, dentro do que ele 
designa modernidade líquida, e a questão do fundamentalismo surge como um 
tema apelante. 

Sugere que as pressões culturais pós-modernas, à medida que intensifi caram 
a busca de experiências máximas, desligaram-nas dos interesses e preocupações 
propensos à religião e provocaram, parafraseando Weber, o «êxtase deste 
mundo» (Bauman, 1998, p. 223). Considera, entretanto, que as contradições da 
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vida pós-moderna geraram uma forma especifi camente moderna de religião, 
o fundamentalismo, que torna possível o pleno aproveitamento das atrações 
modernas, sem pagar o preço que elas exigem (idem, p. 226).

A sustentação da vida contemporânea é caracterizada moralmente por uma 
atmosfera de aguda “dissonância cognitiva”, pela incerteza e pelo ambiente de 
medo (Bauman, 2010, p. 181) e a constatação que a manutenção de um volume 
constante de ansiedade e apreensão se transformou num fator importante 
e indispensável na autorreprodução de instituições políticas e económicas, 
permitem-lhe amparar a conceção do Estado como, mais do que uma «máquina 
do medo», uma indústria de manejo, de processamento e reciclagem de medo, e 
reforçar o apoio incondicional à interpretação da religião como a manifestação/
declaração da insufi ciência humana (idem, pp. 70-74). 

A vulnerabilidade e a incerteza do homem são apresentadas como os 
alicerces de todo poder político (ibidem, p. 110). Esse estado de incerteza contínua 
excreta uma volumosa e insaciável busca de forças fi éis e confi áveis com que se 
pode contar para ver o invisível, resolver o insolúvel e abarcar o inabarcável, que 
transportam consigo a esperança de que elas anularão as assustadoras fraquezas 
humanas, sofridas de modo individual ou em bloco, por meio da omnipotência 
de uma congregação, uma nação, uma classe ou uma raça escolhida por Deus e a 
ele temente (Bauman, 2010, pp. 170-171).  

Neste sentido, descortinamos em Bauman uma relação especial entre o 
religioso e o político, na medida em que ambos são apresentados como organismos 
que competem pelo controle dos mesmos recursos e pelo domínio dos mesmos 
territórios e, como marcas alternativas no mercado, disputam entre si os clientes 
(idem, p. 171). A partir deste raciocínio, o autor deslinda a diferença entre o 
fundamentalismo religioso e o fundamentalismo secular num intricado processo 
de busca do poder que implica concorrência mas também cooperação: 

Como os corpos que buscam o poder político e religioso operam, por 
assim dizer, no mesmo território, visam a mesma clientela e prometem 
serviços calculados para satisfazer, no extremo, necessidades similares ou 
francamente idênticas, não é de admirar que eles tendam a trocar entre 
si suas técnicas e estratégias, e adotem os métodos e argumentos uns dos 
outros, apenas com pequenos ajustes: fundamentalistas religiosos tomam 
emprestada a caixa de ferramentas que se acredita ser de propriedade da 
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política (talvez seja até sua propriedade defi nidora); os fundamentalismos 
políticos (e ostensivamente seculares) muitas vezes lançam mão do 
discurso religioso da confrontação fi nal entre bem e mal – e demonstram 
uma inclinação monoteísta a fuçar por aí: excomungar e exterminar todo 
e qualquer sintoma, por menor, mais inócuo e marginal que ele seja, de 
heresia, de heterodoxia, de mera indiferença ou mesmo de uma dedicação 
e de uma obediência não apaixonadas à verdadeira (e única) doutrina 
(Bauman, 2010, p. 172).

A posição deste autor face à relação entre o político e o religioso é 
robustecida quando alerta para a grande atenção que se dá à «politização da 
religião» e a muito pouca que é dada à tendência paralela de «sacralização 
da política», considerando que as duas tendências são gémeas siamesas 
inseparáveis, cada qual voltada sobretudo para projetar na irmã os demónios 
interiores que partilham (idem, p. 173). Compreende-se, assim, que Roviroza-
Madrazo considere que a Igreja e o Estado são tratados por Bauman como «os 
inseparáveis gémeos siameses» sem mostrar qualquer sinal de enternecimento 
por qualquer dos dois (cf. ibidem, p. 19).

A relação estabelecida entre o fundamentalismo e a modernidade também 
aparece em Shmuel Noah Eisenstadt (1991), que toma o fundamentalismo, com 
a sua vincada ideologia tradicionalista antimoderna, como um fenómeno muito 
moderno, embora com fortes raízes históricas nas civilizações religiosas. Dentro 
da linha weberiana, com matizes particulares, analisa a relação entre a religião e a 
política a partir de uma perspetiva civilizacional em que se contrapõem a ordem 
transcendente e a ordem mundana. Igualmente, a sua leitura será discutida no 
segundo capítulo quando abordarmos os seus diálogos do catolicismo com o 
domínio político.   

Se Giddens e Bauman se destacam como os grandes pensadores sociais das 
últimas décadas, considera-se que Michel Foucault, Pierre Bourdieu e Niklas 
Luhmann, compõem, juntamente com Habermas, um quarteto de teóricos que 
marcaram a sociologia contemporânea e que constituem ofertas intelectuais 
fortes, merecedoras de toda a atenção, mas que requerem algum cuidado na 
sua aproximação, de modo a não se cair sob a tutela intelectual dos seus autores 
(Guibentif, 2009, p. 11).  
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Carrett e (2000) propõe no prefácio do livro Foucault and Religion que os 
escritos deste autor questionam a política das experiencias religiosas e que 
Foucault usa as expressões religião e espiritualidade de uma forma que rompe 
com as conceções tradicionais. Observa que, depois de Foucault, a religião 
é retirada do seu reino privilegiado e trazida para o corpo político e para o 
coração da cultura.    

Foucault, como investigador da religião, é quase desconhecido (Bernauer 
& Carrette, 2004, p. 1), mas podemos dizer que este autor resolve de uma 
forma única a questão da relação entre o religioso e o político, uma vez 
que, no seu entendimento, religião é um sistema de poder que, enquanto 
tal, ordena a vida por meio de um conjunto de relações de força (Furseth & 
Repstad, 2006, p. 65). 

No livro Microfísica do Poder sustenta que a questão política não é o erro, a 
ilusão, a consciência alienada ou a ideologia, mas é a própria verdade e propõe 
que essa verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem 
e a apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem – o regime da 
verdade – o absoluto e o essencial para as estruturas e para o funcionamento da 
nossa sociedade (cf. Foucault, 1979, pp. 11-12). 

Assim, na sua perceção, existe um combate pela verdade ou, ao menos, 
em torno da verdade, entendendo-se por verdade não “o conjunto das coisas 
verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar, mas o conjunto das regras segundo 
as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos 
específi cos de poder” (Foucault, 1979, p. 11). Entretanto, salienta que é importante 
que se perceba também “que não se trata de um combate em favor da verdade, 
mas em torno do estatuto da verdade e do papel económico-político que ela 
desempenha” (idem). 

No livro A ordem do discurso, por exemplo, Michel Foucault mostra alguns 
sinais de como o fenómeno religioso obedece às suas proposições, ou seja, como 
participa neste «combate pela verdade», mesmo não sendo esta a temática central 
desse livro. 

Ao expor sobre os rituais de uso do discurso em sociedade, comentando o seu 
processo de efetivação social, assegura que “os discursos religiosos, judiciários, 
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terapêuticos e, em parte também, políticos não podem ser dissociados dessa 
prática de um ritual que determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, 
propriedades singulares e papéis pré-estabelecidos” (Foucault, 1999, p. 39). 

Defende que a pertença doutrinária questiona, ao mesmo tempo, o enunciado 
e o sujeito que fala e assim liga os indivíduos a certos tipos de enunciação, 
proibindo-lhes, consequentemente, todos os outros, e se serve de certos tipos de 
enunciação para ligar indivíduos entre si e diferenciá-los, por isso mesmo, de 
todos os outros (Foucault, 1999, p. 43). 

Estas passagens demonstram-nos que, embora tenha como inquietação 
central a constituição das ciências humanas na modernidade, Foucault 
permite que se pensem os discursos religiosos como característicos dessa 
ordem dos discursos da qual fala. Por exemplo, Carrete julga que, na 
obra de Foucault, a verdade do discurso religioso é retirado da binária 
oposição espírito e matéria e reescrito em termos da dinâmica poder/saber e 
incorporação (Carrete, 2000, p. 6). 

Entretanto, ao discutir o nascimento da medicina social e o controle médico 
inglês, deixa espaço para que algumas manifestações religiosas se constituam como 
verdadeiros contradiscursos que visam escapar ou resistir a uma determinada 
ordem científi co-discursiva hegemónica, que se impunha socialmente (cf. 
Foucault, 1979, p. 57). 

É pertinente compreender que os discursos religiosos, assim como os outros, 
possuem mecanismos próprios de produção da verdade e modos de sujeição e, 
quando se apresentam como excluídos, manifestam-se resistentes ao discurso 
hegemónico. A sociedade, nesta perspetiva é marcada por uma disputa de saberes 
travada pelas instituições da verdade e de produção dos sujeitos particulares a 
cada um dos discursos. 

Essas particularidades intrínsecas ao discurso permitem compreender o 
interesse de Foucault no funcionamento político das religiões contemporâneas 
e a sua convicção de que uma profunda distinção entre o secular e o religioso 
na modernidade não é sustentável (Bernauer & Carrett e, 2004, p. 2). Não é 
de se desconsiderar que a religião seja, segundo as palavras de Foucault, 
“essencialmente uma força política, um soberbo instrumento do poder por si 
mesmo” (como citado em Carrett e, 1999, p. 107). 
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Por sua vez, Pierre Bourdieu, que personifi ca uma proposta teórica robusta, 
dominante e internacionalmente infl uente, analisa o poder religioso através dos 
seus conceitos fundamentais – habitus, capital e campo – e das suas noções de doxa 
e ortodoxia (Furseth & Repstad, 2006, pp. 62-63), conduzido pela ideia central que 
sustenta que os sistemas simbólicos, religião, arte e língua, são veículos de poder 
e de política (cf. Bourdieu, 2007, p. 31).

Para Bourdieu, religião e política são campos e apresentam muitas analogias 
(Bourdieu, 2000, p. 39). Se no primeiro se acumulam forças e capitais religiosos, 
que passam pelo monopólio da gestão dos bens de salvação (Bourdieu, 2007, p. 
39), no segundo acumulam-se forças e capitais políticos, ou seja, a reputação, a 
fama e a boa-fama, se possível (Bourdieu, 2000, pp. 39-40).

Reformulando as questões das funções sociais da religião, presentes em 
Durkheim, em termos das funções políticas da religião, presentes em Marx e 
Weber, e conduzido pela hipótese de que existe uma correspondência entre as 
estruturas sociais e as estruturas mentais, correspondência esta que se estabelece 
por intermédio da estrutura dos sistemas simbólicos, propõe que:

… a religião contribui para a imposição dissimulada dos princípios de 
estruturação da percepção e do pensamento do mundo e, em particular, 
do mundo social, na medida em que impõe um sistema de práticas 
e de representações cuja estrutura objectivamente fundamentada em 
um princípio de divisão política apresenta-se como a estrutura natural-
sobrenatural do cosmos (Bourdieu, 2007, pp. 33-34).

Utilizando o esquema weberiano, Bourdieu (2007) discute as origens 
e a estrutura do campo religioso para estabelecer uma relação direta entre 
religião e política. Além disso, ele mostra o quanto a oferta religiosa dialoga 
e atende a demanda de seus clientes das diversas camadas sociais. Por outras 
palavras, poder-se-ia dizer que para chegar ao político, a religião passa pelas 
classes sociais.

Notamos que na sua perspetiva, a religião está predisposta a assumir uma 
função ideológica, função prática e política de absolutização do relativo e de 
legitimação do arbitrário, mas só a poderá cumprir na medida em que possa 
suprir uma função lógica e gnosiológica consistente em reforçar a força material 
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ou simbólica possível de ser mobilizada por um grupo ou classe, assegurando a 
legitimação de tudo o que defi ne socialmente este grupo ou esta classe (Bourdieu, 
2007, p. 46).

Isso ocorre porque, embora sendo um sistema estruturado, a religião funciona 
como um princípio de estruturação que constrói a experiência em termos de 
lógica em estado prático e graças ao efeito de consagração consegue submeter 
as disposições, em relação ao mundo natural e ao mundo social, a uma mudança 
de natureza, convertendo o ethos enquanto sistema de esquemas implícitos de 
ação e de apreciação em ética enquanto conjunto sistematizado e racionalizado 
de normas explícitas (idem). 

Esclarece que o efeito de consagração da religião ocorre, por um lado, através 
das sanções santifi cantes que convertem em limites legais os limites e as barreiras 
económicas e políticas e contribui para a manipulação simbólica das aspirações 
que tendem a assegurar o ajustamento das esperanças vividas às oportunidades 
objetivas. Por outro lado, dá-se pela inculcação de um sistema de práticas e de 
representações consagradas, cuja estrutura, estruturada, reproduz, sob uma 
forma transfi gurada, a estrutura das relações económicas e sociais vigentes numa 
dada formação social (ibidem).

Assim, numa sociedade dividida em classes, a estrutura dos sistemas de 
representação e de práticas religiosas próprias aos diferentes grupos ou classes, 
contribui para a perpetuação e para a reprodução da ordem social, permitindo 
consagrá-la. Mas não é somente a ordem social que ganha com isso. À medida que 
as crenças e as práticas religiosas revelam possuir capacidade de transformação, 
como foi o caso das cristãs, modifi cando as funções que cumprem em favor 
dos grupos sucessivos, que as adotam no curso do tempo, elas garantem a sua 
sobrevivência (Bourdieu, 2007, pp. 52-53). 

Bourdieu propõe que o campo religioso funciona como um mercado de bens 
de salvação. Nesta lógica, o capital da autoridade religiosa, de que dispõe uma 
instância religiosa, depende da força material e simbólica dos grupos ou classes 
que ela pode mobilizar e, circularmente, a sua capacidade de mobilização está, 
por sua vez, dependente da posição que ocupa na estrutura do campo religioso 
(idem, p. 59). 
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Atestamos que apesar de Bourdieu (2007) considerar a autonomia do campo 
religioso, essa autonomia é sempre relativa. A religião seria autónoma mas sempre 
atendendo às necessidades da ordem social, ou seja, do poder, facto que a conecta 
com as classes que dominam e são dominadas dentro dessa ordem social. Como 
mostra Alexander, embora Bourdieu fale da autonomia e da pluralidade dos 
campos, ele não descreve uma sociedade pluralista no sentido liberal de Parsons, 
por exemplo, e insiste no facto de que cada campo constitui um microcosmos do 
sistema social (Alexander, 2000, pp. 94 e 97).   

Este aspeto é evidenciado na abordagem à relação entre o poder religioso e 
o poder político. Observa que a estrutura das relações entre o campo religioso e o 
campo do poder comanda a confi guração da estrutura das relações constitutivas 
do campo religioso, que cumpre uma função externa de legitimação da ordem 
estabelecida, na medida em que, a manutenção da ordem simbólica contribui 
diretamente para a manutenção da ordem política, e propõe que a subversão 
simbólica da ordem simbólica só consegue afetar a ordem política quando se faz 
acompanhar por uma subversão política desta ordem (Bourdieu, 2007, p. 69). 

Entretanto, embora sustente que as topologias cosmológicas constituem, por 
via de regras, topologias políticas naturalizadas, este autor salienta que apesar 
da complementaridade parcial das suas funções de dominação, tais poderes 
podem entrar em competição, variando ao longo da história os tipos de equilíbrio 
encontrados (idem, p. 72).

Aceita-se que Bourdieu pretendeu fazer a retifi cação da teoria do consenso 
por uma conceção teórica capaz de revelar as condições materiais e institucionais 
que presidem à criação e à transformação de aparelhos de produção simbólica, 
cujos bens deixam de ser vistos como meros instrumentos de comunicação e/
ou de conhecimento (Miceli, 2007, p. XII), mas acabou sendo criticado por ter 
desvalorizado a comunicação dos seus atores com o ambiente exterior em prol da 
adaptação contínua (Alexander, 2000, p. 36).

Em relação à religião, a sua preocupação foi situar-se num ponto onde se 
torna possível perceber o que pode e o que não pode ser percebido a partir dos 
pontos de vista de Marx, Durkheim e Weber (Bourdieu, 2007, p. 28). Retemos, 
portanto, que todas as sociedades se apresentam como espaços sociais, como 
estruturas de diferenças, descritas como campo simultaneamente de forças e de 



76

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

lutas (Bourdieu, 1996, p. 50). Acima dos diversos campos, o económico, o cultural, 
o religioso e o político, aparece o campo do poder, o espaço de relações de forças 
entre os diferentes tipos de capital (idem, p. 52), ou seja, um campo de lutas pelo 
poder entre os detentores de poderes diferentes (Bourdieu, 1989, p. 375).

Porém, a constituição de um capital estatal e a emergência da nobreza do 
Estado, que se produziu como tal ao produzi-lo, conduziu à monopolização 
do universal pelo Estado (Bourdieu, 1996, p. 124), processo concomitante ao 
desenvolvimento de uma burguesia e de uma nobreza togada e à constituição da 
escola como principal instituição da reprodução da ordem social, por oposição à 
Igreja (idem, p. 40). 

Deste modo, quando estabelece que as sociedades mais desenvolvidas 
da contemporaneidade encontram no capital económico e no capital cultural 
os princípios de diferenciação mais efi cientes (ibidem, p. 19), vislumbramos 
o pressuposto que a modernidade retira ao capital religioso uma posição 
privilegiada do espaço social. Assim, ao analisar a génese e a estrutura do campo 
religioso, Bourdieu (2007) confi rma, a partir de bases teóricas próprias, o que 
propõe a tese da secularização enquanto diferenciação institucional e diminuição 
da infl uência da religião nas sociedades modernas.

Logo, é uma hipótese que, tendo em consideração as suas principais 
proposições teóricas, pode-se dizer que num outro período histórico todo o 
trabalho deste autor, dirigido à reprodução das diferenças, teria encontrado na 
ação reprodutora da Igreja, e não da escola, o seu ponto de referência. Parece ser 
um caso de aplicação autológica da teoria ao próprio trabalho teórico do autor, 
um outro aspeto que Bourdieu partilha com Luhmann. 

Jeff rey Alexander, uma das vozes críticas de Bourdieu, propõe que apenas 
uma teoria analiticamente mais complexa que a Teoria da Prática poderá 
apreender a diferenciação concreta das sociedades contemporâneas (Alexander, 
2000, p. 123). Luhmann parece atender às solicitações do leitor de Parsons, na 
medida em que toma a complexidade como objeto de preferência e marca do seu 
pensamento (Izuzquiza, 2008, pp. 56-67). O modo como concebe a relação entre 
o religioso e o político passa pelo que propõe na sua Teoria dos Sistemas Sociais, 
aspeto que observaremos, de forma demarcada, na terceira e última parte deste 
capítulo.
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3. Na Teoria dos Sistemas Sociais Autopoiéticos e Autorreferentes.

Este momento do trabalho indaga como o sociólogo, que fecha o quarteto das 
fortes propostas teóricas de Guibentif (2009), considera a relação entre o religioso 
e o político no quadro da sua perspetiva teórica. É de realçar que Niklas Luhmann 
partilha com Bourdieu a assunção do termo estrutura com sentido duplicado, 
quer dizer, como capacitação e limitação da conduta humana (Bryant & Peck, 
2007, p. 81). Já se demonstrou que algumas correções na sua teoria, tomando como 
base os seus primeiros escritos e insistindo em algumas das suas premissas com 
maior determinação que ele próprio, é possível apresentar os numerosos aspetos 
comuns que partilha com Bourdieu (cf. Pokol, 2002) e já foi proposto que o uso 
paralelo, previamente justifi cado, das Teorias de Bourdieu e Luhmann, supõe uma 
possibilidade interessante de síntese epistemológica (cf. Pfeilstett er, 2012).

A nossa opção em tratá-lo fora do ponto anterior deve-se ao facto de colocar 
a religião como um fenómeno societal a um nível primordial da estrutura social 
(Beyer, 2009, p. 73), à posição fundamental que a religião ocupa no quadro da sua 
teoria de diferenciação social e às alternativas/problemas que oferece a análise da 
religião no mundo contemporâneo, em termos logico-teóricos, não exclusivos ao 
Ocidente. 

Luhmann desenvolve uma teoria geral composta por cinco elementos, 
nomeadamente, uma teoria dos sistemas sociais, uma teoria da comunicação, 
uma teoria da evolução, uma teoria da diferenciação social e uma teoria das 
autodescrições (Ornelas, 2009, p. 13); concebe a sociedade e a ordem social como 
uma ordem de relações e de seleções (Izuzquiza, 2008, p. 147); elevou a teoria dos 
sistemas a um novo nível de análise, tentando evitar o nível micro da interação 
humana em benefício de uma tradição genuína de sistemas, que emprega ideias 
vindas da cibernética e das ciências biológicas, para compreender o papel dos 
sistemas na redução da complexidade (Turner, 2002); e representa a tentativa 
mais radical para excluir o ator humano de qualquer aproximação à estrutura e 
ao sistema (Hamilton, 2002).

Com uma proposta teórica que está na direta continuidade da sociologia 
estrutural e funcional de Parsons, ponto de partida através do qual desenvolve 
um modelo intelectual próprio, que se afasta da referência original em múltiplos 
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aspetos, podendo-se afi rmar, sem embaraço, que a sua relação com Parsons é 
mais de desenvolvimento do que de dependência (Beyer, 2009, p. 36), a teoria 
de sistemas de Luhmann recolhe da sociologia funcional e estrutural norte-
americana a noção de sistema como conceito-chave e o aspeto principal que 
marca a diferença entre as duas propostas é a relação sistema-ambiente (Esteves, 
1993, p. 13).

A atenção que presta à diferença entre o sistema e o ambiente, a sua insistência 
na diferenciação, a unidade entre o conceito de sistema e o conceito de função, são 
os aspetos centrais da sua perspetiva sistémica (Izuzquiza, 2008, p. 142). Apreende-
se na conceção do funcionamento da sociedade em termos de uma relação sistema-
ambiente a retoma do dualismo racionalidade formal-racionalidade material de 
Weber, em que o meio ambiente do sistema poderá ser considerado o equivalente da 
racionalidade material, enquanto esfera emotiva e da experiência, das necessidades, 
desejos e paixões dos homens (Esteves, 1993, p. 14).

Entretanto, do ponto de vista de Luhmann, o ambiente municia o sistema, 
mas também defi ne os limites de sua racionalidade e, deste aspeto, resulta 
a redefi nição da própria racionalidade sistémica, já não uma racionalidade 
hegemónica, como Weber entendia a racionalidade formal, mas antes uma 
racionalidade que pretende apenas acolher e neutralizar, tanto quanto possível, 
as ameaças provenientes do ambiente, sem nunca chegar a dominá-lo, o que 
faz com que ela perca também o seu caráter normativo e ideal-tópico para 
tornar-se contingente e operar como uma espécie de rede pluridimensional e 
polimorfa (idem). 

Assim, dá-se o abandono defi nitivo do modelo organicista, baseado 
na relação parte-todo, e ocorre uma desantropomorfi zação, em termos 
macrossociológicos, da noção de organismo e, consequentemente, o homem 
deixa de ser considerado como parte fundamental desse mesmo organismo 
social, tornando-se-lhe exterior, ou seja, passa a constituir um ambiente do 
sistema e, como tal, fonte permanentemente geradora de problemas e criadora 
da complexidade (ibidem). 

Luhmann propõe, na abertura da sua obra Sistemas Sociales, que se pode 
falar de sistema quando se têm diante dos olhos características tais que, uma 
vez suprimidas, colocariam em questão o caráter de objeto do dito sistema 
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(Luhmann, 1998b, pp. 27-28). Logo, pode-se entender por sistema tudo aquilo 
que ligando operações próprias se diferencia em relação a um ambiente 
(Mansilla & Torres Nafarrate, 2008, p. 404), ou ainda, uma entidade funcional 
que é operativamente distinta, e por isso distinguível, de outros sistemas 
(Moeller, 2012, p. 56).

Sistemas

Máquinas Organismos
Sistemas Sociais

Sistemas 
PsíquicosInterações Organizações Sociedades

Quadro 1 – A tipologia dos sistemas de acordo com Luhmann (1998b, p. 27). 

Admite Luhmann, como ponto de partida, que um sistema é um determinado 
conjunto de elementos que mantêm determinadas relações entre si, de modo que 
as propriedades e o comportamento do sistema nunca é equivalente à soma de 
propriedades e comportamentos dos seus elementos e assim mesmo deve distinguir-
se no sistema a composição, ou o conjunto de elementos que o formam, e a estrutura, 
ou o conjunto de relações entre esses elementos (Izuzquiza, 2008, p. 153). 

Cada um dos sistemas defi ne-se por uma série de eventos ou de operações 
relacionados uns aos outros – respetivamente, os processos fi siológicos para 
os seres vivos, as ideias para os sistemas psíquicos, as comunicações para os 
sistemas sociais –, e esses sistemas formam-se ao se distinguirem do ambiente, 
no qual os seus respetivos eventos e operações ocorrem (Bechmann & Stehr, 
2001, p. 190). 

Enquanto os sistemas não-vivos são os únicos que não são capazes de se 
produzirem a si mesmos, desprovidos de uma característica comum aos outros 
sistemas, a autopoiésis, ou seja, a capacidade de autoprodução (Izuzquiza, 
2008, p. 110), os sistemas sociais “servem para a mediação entre a extrema 
complexidade do mundo e a capacidade muito menor, difi cilmente alterável 
por razões antropológicas, do homem para a elaboração consciente da vivência” 
(Luhmann, 2005b, p. 80), sendo por isso mecanismos de assimilação da 
experiência, independentes da dimensão subjetiva da experiência, que resultam 
da ultraestabilidade da aprendizagem com base em condicionamentos recíprocos, 
com valor seletivo (Balsemão Pires, 2011, p. 500). 
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Sumariamente, o conceito de sistema que Luhmann emprega supõe a marca do 
estruturalismo, da autorreferência e da autopoiésis, na medida em que considera 
que o sistema cria a sua própria estrutura e os seus elementos componentes; 
encontra-se orientado para o cumprimento de determinadas funções que lhe 
servem sempre como referência dinâmica, e tem como rasgos essenciais o facto de 
ser uma formação destinada a reduzir a complexidade; tem capacidade de eleger 
e selecionar entre alternativas, tendo, por isso, como limites os âmbitos em que 
o sistema pode realizar eleições e cumprir as suas seleções; está ordenado para o 
cumprimento de determinada função; possui uma estrutura dinâmica, que nunca 
fecha o sistema a diferentes possibilidades, mas permite aceder-lhes, eliminando 
e estabelecendo conexões de modo efi caz; não pode existir sem o seu ambiente, 
o que faz da unidade do sistema a unidade da diferença que mantém com o seu 
ambiente (Izuzquiza, 2008, pp. 153-157). 

Por sua vez, o ambiente é todo o demais, um estado de coisas relativo ao 
sistema, um correlato negativo do sistema, uma unidade que não é capaz de 
realizar operações, que não pode perceber o sistema, que não o pode manejar, 
nem infl uir sobre ele e, por isso, uma referência indeterminada ao ambiente 
permite ao sistema totalizar-se a si mesmo (Luhmann, 1998b, p. 176).

Izuzquiza propõe que o ambiente, de certa forma, é tudo o que não é o 
sistema, mais complexo que o sistema já que nele se dá um excesso de relações 
e de possibilidades que se enfrentam ao sistema, comportando um conjunto de 
alternativas, de possibilidades e de probabilidades que se apresentam ao sistema 
para que este possa exercitar a sua atividade de seleção, constituindo uma porção 
de azar que o sistema reconhece como aberta a si e que é, todavia, condição da 
sua existência, um horizonte de processamento de informação para o sistema 
(Izuzquiza, 1998, pp. 158-160).

Juntamente com os conceitos de sistema e de ambiente, o conceito mundo 
é o terceiro elemento da trilogia de conceitos básicos da teoria de sistemas que 
Luhmann emprega (Izuzquiza, 2008, p. 160), defi nido como unidade de sentido 
da diferença entre sistema e ambiente e utilizado como conceito último sem 
diferenças (Luhmann, 1998b, p. 197). Tendo esta limitação, o mundo não pode 
ser problematizado, sendo problemático por si mesmo e não fonte de problemas, 
e essa forma radical de conceber o mundo permite a Luhmann contar com um 
conceito de mundo que não se centra num determinado ponto ou num objeto 
concreto (Izuzquiza, 2008, p. 161 e p. 163). 
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Outra particularidade relevante no pensamento de Luhmann, que atende 
diretamente aos propósitos deste trabalho, é o conceito de diferenciação sistémica, 
que explica como o sistema pode gerar subsistemas que lhe possibilitam cumprir 
a sua função de forma mais coerente (idem, p. 167). 

Luhmann determina que a diferenciação é a repetição da formação de 
sistemas nos sistemas. Assim, mediante um processo de diferenciação, o sistema 
cria limites internos, cada um dos quais dá origem a um determinado subsistema, 
conseguindo aumentar a sua capacidade de seleção e a efi cácia da mesma 
(Luhmann, 1998b, p. 183).  

Deste modo, quanto mais diferenciado for um sistema, mais limites internos 
terá criado e melhor poderá enfrentar o âmbito de possibilidades, o que faz com 
que a formação dos subsistemas esteja diretamente relacionado com a redução 
da complexidade e deste pressuposto deriva, por um lado, que cada um dos 
subsistemas que o sistema tenha gerado repete a unidade do sistema gerador 
de um modo novo, adequando o segmento da complexidade que deve reduzir 
ao aspeto da função que cumpre e, por outro lado, os diferentes subsistemas 
permutam-se como ambiente, o que signifi ca que cada um vai ter como ambiente o 
resto dos subsistemas que o sistema principal gerou por diferenciação (Izuzquiza, 
2008, p. 168).

Segundo Izuzquiza, ao longo da obra de Luhmann somos confrontados com 
três tipos de diferenciação de um sistema: a sistémica, a diferenciação que tende 
à formação de subsistemas; a funcional, a diferenciação ordenada em termos de 
uma função; e a dinâmica, diferenciação que busca a formação de limites internos 
que o sistema cria para si mesmo (Izuzquiza, 2008, pp. 170-174).   

Deste modo, a sociedade, o sistema social autopoiético por excelência 
(Luhmann, 1998b, p. 366), reguladora, em última instância, de todas as relações do 
ser humano com o mundo, na medida que é a condição social para a constituição 
de um estar no mundo signifi cativo (Luhmann, 2009b, p. 78), diferencia-se 
dinamicamente e gera diferentes subsistemas sociais e mediante a diferenciação 
funcional aumenta a sua efi cácia comunicacional. Disso deriva que a sociedade 
especialize as suas comunicações em diferentes subsistemas, que mantém o seu 
modo próprio de reprodução autopoiética, o seu fechamento autorreferente e que 
possuem códigos e programas específi cos (Izuzquiza, 2008, p. 284).
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O cruzamento dos quadros explicativos apresentados em Moeller (2006, 
p. 29) e em Faria (2011, p. 111) sintetiza as principais características de alguns 
subsistemas sociais, ou sistemas funcionais, segundo Luhmann:

Subsistema Função Efi cácia Médium Código Programa

Política

Tomada de 
decisões
Implementação 
de decisões 
de vinculação 
coletiva.

Aplicações 
práticas de 
decisões 
coletivamente 
vinculadas.

Poder
Governo/
Oposição

Programas
Políticos
Programas 
de Governo.

Ciência Produção de 
Conhecimento

Provisão de 
Conhecimento Verdade

Verdadeiro/
Falso

Teorias
Métodos

Economia Superação da 
escassez

Satisfação de 
necessidades Dinheiro

Pagamento/
Não pagamento

Orçamentos

Religião Eliminação da 
contingência

Serviços 
espirituais e 
sociais

Fé Imanência/ 
Transcendência

Sagradas 
Escrituras 
Dogmas

Direito
Eliminação da 
contingência 
das expectativas 
normativas

Regulação de 
confl itos Jurisdição

Legal/
Não legal

Constituições
Leis.

Mass Media
Estabilização 
da cultura 
quotidiana ----------------

Opinião 
Pública 

Noticia/Não 
Notícia

Critérios de 
Redação e 
Edição.

Quadro 2 – Os subsistemas funcionais conforme os modelos de Moeller (2006) e Faria (2011).

Portanto, a caracterização dos subsistemas sociais funcionais de Luhmann 
permite perceber que estas inserem a sua função específi ca num processo de 
especialização da comunicação e de estruturação baseada em expectativas, 
especializam a sua comunicação num médium simbolicamente generalizado 
específi co, num código binário derivado desse médium e num programa de 
ação. Dispõem de autonomia, constituindo-se subsistemas independentes 
entre si, cada um com âmbitos bem específi cos de comunicação, orientado 
para uma função específi ca (Izuzquiza, 2008, pp. 284-286), que têm em conta 
outros pontos de vista cognitivos ou normativos somente no plano dos seus 
programas, que são modifi cáveis e não determinantes de uma identidade 
(Luhmann, 2007a, p. 248). 
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Outra característica elementar dos subsistemas funcionais, partilhada com 
os sistemas psíquicos, deve-se ao facto de fundamentarem estratégias de redução 
da complexidade baseadas em sentido, que ocupa nos sistemas sociais o lugar do 
ARN/ADN nos sistemas orgânicos, constituindo, assim, o código para a vivência 
e para a ação, na medida em que lhes proporcionam uma estrutura a partir da 
qual podem ser reconhecidas, variadas ou afetadas (Beyer, 2009, p. 44). 

O facto de assentarem no sentido faz com que os sistemas sociais sejam 
sempre autorreferenciais, em todas as suas estruturas e em todos os seus 
processos, ou seja, na medida em que o sentido tem sempre sentido em relação 
com outro sentido, cada operação do sistema social refere-se a outras operações 
dentro do mesmo sistema (idem, p. 53). 

É pressuposto que a diferenciação funcional do sistema social é um facto 
indispensável em função da necessidade do reforço da seletividade, que por 
sua vez é dependente da garantia da transferibilidade de realizações seletivas. 
Cada homem tem um acesso originário ao mundo, mas nenhum pode, só por si, 
constituir sentido e viver referido ao mundo, de modo que sozinho não conseguiria 
reduzir a complexidade revelada. Consequentemente, cada um, na sua vivência 
e ação, deve apoiar-se em realizações seletivas de outros, que devem transferir-
se intersubjetivamente, deslocando complexidade reduzida sem que a redução se 
deva, de cada vez, novamente levar a cabo (cf. Luhmann, 2005b, p. 109). 

Consequentemente, a partir de uma limitação antropológica, o sistema 
social surge como complexidade estruturada (Izuzquiza, 2008, p. 220) e funciona 
como referente fenomenológico absoluto para os indivíduos, uma ideia ousada e 
discutível (Esteves, 1993, p. 32). 

Segundo estabelece Luhmann, em sociedades relativamente simples, 
funcionalmente indiferenciadas, esta transferibilidade pode ser assegurada, 
em grande parte, por uma comum «construção da realidade», por suposições 
sobre o ser e a natureza do meio ambiente, sobre uma determinada ordem 
previamente dada. Entretanto, salienta, que numa diferenciação funcional mais 
forte, semelhantes pressupostos naturais, sobretudo no domínio social (direito 
natural), já não convencem, de modo que o projeto de mundo deve tornar-se mais 
complexo e oferecer mais espaço às contradições e às possibilidades de variação 
(Luhmann, 2005b, pp. 109-110). 
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Entende que isto obriga, também, a uma diferenciação das formas em que a 
complexidade reduzida se transfere e que, sobretudo, na evolução das sociedades 
modernas pode observar-se que os diferentes meios de transferência se separam. 
A verdade, o poder, o amor e o dinheiro parecem ser os meios mais importantes. 
Cada qual ganha a sua especifi cidade de ser interpretado, limitado e atribuído a 
diferentes sistemas parciais da sociedade (idem).

Logo, é estreita a conexão que Luhmann estabelece entre a teoria de sistemas 
e a teoria da evolução, interligadas pela teoria da diferenciação social (Izuzquiza, 
2008, p. 185; Beyer, 2009, pp. 68-69). Propõe que constituem as formas históricas de 
diferenciação, na evolução das sociedades: a diferenciação segmentária, baseada numa 
igualdade entre sistemas e ambientes; a diferenciação centro e periferia, que admite 
um caso de desigualdade que transpõe o princípio da segmentação; a diferenciação 
estratifi cada, fi rmada na igualdade dentro de cada sistema (classe ou estrato) e 
desigualdade entre os sistemas e os seus ambientes; e a diferenciação funcional na 
base de uma igualdade funcional dentro dos sistemas e uma desigualdade funcional 
entre os sistemas e os seus ambientes (Luhmann, 2007b, pp. 485-486). 

É assente que os princípios de diferenciação podem ser combinados de 
formas diversas e que a complexidade da sociedade depende do princípio ou da 
forma de diferenciação primária, fundamento que determina os tipos de relações 
sistema/ambiente que se desenvolvem na sociedade (Luhmann, 1993, p. 110).    

Consequentemente, sob as formas de diferenciação, Luhmann fundamenta 
três tipos de sociedades. Ligada ao modo de funcionamento das sociedades 
arcaicas ou segmentárias distingue como sistema social as interações, em que 
prevalece o princípio de diferenciação segmentária. As sociedades estratifi cadas 
aparecem ligadas aos sistemas organizacionais, em que é dominante o princípio 
da diferenciação estratifi cada. E, por último, ligada à sociedade moderna europeia, 
que se inicia com o iluminismo, aparecem os sistemas sociais em que a primazia 
vai para o princípio da diferenciação funcional (Izuzquiza, 2008, pp. 196-198). 

Deste modo, o que caracteriza toda a evolução social prévia não é 
simplesmente uma diferenciação crescente, mas uma mudança no princípio 
primário de diferenciação (Luhmann, 1993, p. 111). O princípio da primazia 
permite à teoria defender que os diferentes tipos de diferenciação estão presentes 
em todas a sociedades e não são excludentes (cf. Beyer, 2009, p. 59). 
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Embora Luhmann (1992), a partir da tese da diferenciação social, seja 
explícito na discussão da direção da evolução, somos, no entanto, alertados a não 
considerar a evolução da sociedade a partir de sequências irreversíveis: 

Además, nuestro catálogo de formas permite también comprender que 
la evolución de la sociedad no puede elegir arbitrariamente ninguna 
secuencia y que no es posible excluir desarrollos regresivos — como los 
que caracterizan el regreso a condiciones tribales de las altas culturas 
desarrolladas de América Central y de América del Sur después de la 
conquista española (Luhmann, 2007b, p. 487).

Falar da religião, no quadro da Teoria de Sistemas Sociais, implica considerar 
a transição do sistema social da diferenciação estratifi cada para a funcional, o 
que fez substituir a referência externa paralela para uma autorreferência paralela, 
uma vez que a nova tipologia de diferença rompe com a ordem hierárquica do 
mundo, colocando como autónomos os sistemas funcionais (cf. Luhmann, 1998b, 
p. 410; Luhmann, 2009c, p. 195). 

A autonomia autorreferencial, ao nível dos sistemas sociais parciais e 
individuais, estabelece-se apenas nos séculos XVII e XVIII. Como antes a 
imagem religiosa do mundo havia ocupado este lugar, pode-se dizer que a 
referência a Deus, que se conferia a toda experiência e atuação, exercia-se como 
referência secreta do sistema social (Luhmann, 1998b, p. 410). Deste modo, 
nos seus fundamentos, religião e sociedade não eram distinguíveis (Luhmann, 
2009c, p. 195). 

Sustenta Luhmann que a sociedade e a história que conhecemos são 
um resultado da religião (Luhmann, 1998a, p. 49) e que o surgimento da 
sociedade moderna foi causado por um desenvolvimento particular no âmbito 
religioso, acontecimento que propõe como histórico-evolutivo e que carrega 
a designação de «processo de diferenciação da religião» (cf. Luhmann, 2009c, 
pp. 195-197).

Assim, no conjunto dos sistemas sociais parciais, a religião é um caso particular 
e daí deriva a sua importância no quadro da teoria da evolução e da teoria da 
diferenciação social de Luhmann. Foi o primeiro dispositivo com que contaram 
as sociedades humanas para facilitar a predominância dos acordos acima dos 
desacordos, proporcionando uma base estável que permitiu orientar as seleções 
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comunicativas e tornar possível uma geração de expectativas (Ornelas, 2009, p. 
9). Se a nível funcional os sistemas sociais devem transformar a complexidade 
indeterminada do ambiente em complexidade determinada ou determinável, as 
religiões são estruturas culturais com esta referência funcional precisa (Luhmann, 
2009b, pp. 82-83). 

Nas sociedades primitivas, que distinguiam a comunicação entre o familiar/
não familiar, a função da religião era dar sentido ao mundo e devido a esta função 
original das comunicações religiosas na sociedade, a religião permaneceu atada 
à sociedade como um todo, constituindo-se um ponto de apoio a situações das 
mais diversas índoles, como por exemplo, a da legitimação da autoridade política 
(Ornelas, 2009, p. 16).

Luhmann estabelece que, nas sociedades estratifi cadas, assomam novos 
modos de seleção de sentido comunicativo relativamente independentes 
e aparecem novas fórmulas de contingência2, de início não desligadas da 
religião, como o bem comum para a política, a escassez para a economia, a 
normatividade para o direito, a limitacionalidade para a ciência e a função 
da religião vai centrar-se na produção de um esquema moral (Ornelas, 2009, 
pp. 17-18). Contudo, tanto nesse caso como no anterior, a função da religião 
adequa-se à sua necessidade de relacionar-se com a sociedade como um todo 
(idem, p. 27). 

Deste modo, nas sociedades pré-modernas, a religião brindava todas as 
esferas funcionais e meios simbólicos com uma espécie de segurança básica, ao 
mesmo tempo que constituía um obstáculo à mudança. Por exemplo, as ações 
políticas estavam limitadas por normas não criadas pela autoridade política e a 
economia fundava a validez da sua fórmula de contingência, a escassez, de forma 
religiosa (Luhmann, 2009b, p. 108). 

Ementes, nas sociedades modernas a função geral atribuída à religião aparece 
como um problema em vários outros subsistemas comunicacionais e pode ser 
solucionado mediante símbolos multifuncionais e generalizados, que se aplicam 
de muitas maneiras. Os meios simbólicos dos distintos sistemas sociais parciais,

2 As fórmulas de contingência afi rmam o que para cada sistema constitui o especifi camente 
indiscutível (cf. Luhmann, 2007b, p. 371). Para uma discussão alargada sobre a fórmula de 
contingência da Religião vide Luhmann (2007a, pp. 129-162).  
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como sejam, o poder para a política, o dinheiro para a economia, a verdade para 
a ciência, passaram a ser, nas sociedades modernas, os substitutos da função 
social originária da religião (Ornelas, 2009, p. 11), pois, quando uma sociedade se 
torna mais complexa, as suas generalizações aumentam e mais possibilidades se 
tornam possíveis, descobre-se a realidade como contingente em mais proporções 
(Luhmann, 2009b, p. 86), de modo que diminui a necessidade e a possibilidade de 
formulações uniformes para o sistema social como um todo (idem, p. 84). 

Neste sentido, a relação entre a religião e a política, no quadro da teoria dos 
sistemas sociais, possui um caráter evolutivo que está intimamente relacionado 
com a estrutura social. A complexidade determinável de uma sociedade e o 
mundo possível para ela aumenta ao longo da evolução e os problemas gerados 
por este desenvolvimento só podem ser resolvidos mediante uma diferenciação 
crescente do sistema social (Luhmann, 2009b, p. 94).

A política constitui, assim, um dos sistemas funcionais que ganhou 
autonomia e que tem no poder, particularmente o poder político, o seu meio 
próprio de comunicação e que, por isso, delimita um âmbito onde se incluem 
o tipo de comunicação, problemas e assuntos, que, de forma especializada, 
considera o subsistema político. Este caracteriza-se por um domínio de decisões 
que tem repercussões coletivas, numa sociedade funcionalmente diferenciada 
centra-se no Estado (Izuzquiza, 2008, p. 298) e está organizado em torno de uma 
codifi cação de dois níveis. 

Primeiro, está estruturado em torno da oposição entre governo e governados. 
Isso signifi ca que o subsistema político se defi ne da forma mais primária, centrado 
na relação entre quem faz parte e quem não participa do governo e na distinção 
posterior entre as questões que são relevantes para o governo e as questões que 
não são. O exercício do poder em que o sistema político está funcionalmente 
concentrado só é possível para aqueles que estão no governo. Logo, a condição 
básica para a existência de um subsistema político é a sua capacidade de identifi car 
aqueles que têm o direito de exercer o poder e aqueles que estão sujeitos ao 
poder, e, em seguida, determinar quais questões são relevantes para aqueles que 
exercem o poder e quais não são. Esta diferenciação lhe permite constituir os 
governados como seu ambiente interno e, assim, tratá-los como os endereços das 
decisões coletivamente vinculativas (cf. King & Thornhill, 2003, pp. 71-72).
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Em segundo lugar, o lado do governo nesse esquema binário é, em si, 
subdividido como uma relação entre governo e oposição, os lados opostos que são 
articulados pelos partidos políticos. Isto signifi ca que o exercício do poder, como 
governo, explica-se em referência ou contraste com outros órgãos ou associações, 
que sempre competem por uma fatia do poder. O confl ito entre os dois lados 
do governo é comumente representado pelo código conservador/progressista ou 
mesmo esquerda/direita (idem, p. 72). 

Com o desenvolvimento da segunda distinção (governo/oposição), o 
subsistema político assegura que a aplicação do poder está sujeito às suas 
restrições internas e que continua focada em corpos que são mais equipados 
para a sua efetiva implementação (ibidem). Caberá ao programa permitir a 
este subsistema mostrar-se aberto e conferir ao governo e à oposição, através 
de diferentes programas políticos, diferentes modos de comportamento que 
permitem aplicar bem o código (Izuzquiza, 2008, pp. 298-299). De notar que, 
no quadro desta teoria, programa é o suplemento específi co do código que se 
ocupa com as instruções imprescindíveis que os códigos necessitam (Luhmann, 
2007a, pp. 82-83), constituindo-se a forma de controlo interno das operações dos 
sistemas sociais (Neves, 2005, p. 34).  

Luhmann estabelece que por trás da política está a necessidade de se considerar 
o poder como objetivo fi nal do governo e da oposição e que na sociedade moderna 
a política estabelece-se universalmente superando limites regionais e limites 
temporais. Entretanto, propõe que a política, numa sociedade funcionalmente 
diferenciada, deverá combinar a sua independência com os limites impostos, 
principalmente pelos sistemas económico e jurídico (Izuzquiza, 2008, pp. 301-302).

Por sua vez, enquanto subsistema social, no quadro da sociedade funcionalmente 
diferenciada, a religião tem como matéria-prima as comunicações religiosas 
(Ornelas, 2009, p. 9). Possui também um código próprio que se encontra constituído 
pela distinção «imanência/transcendência» (Luhmann, 2007a, p. 69). Enquanto a 
imanência faz sempre referência determinada a este mundo, a transcendência faz 
referência a um mundo distinto ou a outra região do mundo e supõe um plano de 
indeterminalidade que se confronta ao determinado representado pela imanência 
(Izuzquiza, 2008, p. 306). Assim, a imanência é o valor da designação e a transcendência 
o valor de refl exão do código (Luhmann, 2007a, p. 69).
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A tarefa da religião é ir mais além do problema para encontrar uma 
razão para este estado de coisas num plano sagrado e divino que esteja além 
da contingência, ou seja, a sua função é resolver o problema de todas as 
determinações, de risco, indeterminadas e inclusive indetermináveis (Beyer, 2009, 
p. 62). Consequentemente, como já tínhamos avançado anteriormente, em razão 
desta função de reformular a complexidade indeterminada, a religião permanece 
ligada ao nível da sociedade como um todo (Luhmann, 2009b, p. 83). 

O suplemento específi co do código imanência/transcendência que se ocupa 
com as instruções imprescindíveis seria o programa do subsistema religioso e, pelo 
menos nas religiões cristãs, baseia-se na revelação e nas regras de comportamento 
das Sagradas Escrituras (Luhmann, 2009c, p. 253). 

A fé pode ser considerada o seu meio de comunicação simbolicamente 
generalizado em determinados âmbitos, uma vez que não existe um médium 
para a religião que estruture a comunicação até ao detalhe (cf. Luhmann, 2007a, 
pp. 178-182), o que tanto pode signifi car uma regressão evolutiva ou cultural da 
religião, ou ser visto como um indicador de que o funcionamento da religião é 
diferente dos outros mecanismos sociais (Luhmann, 2009b, pp. 133-134). 

Como veremos adiante, a ambiguidade em torno da fé, como meio de 
comunicação simbolicamente generalizado, abre possibilidades a críticas não 
somente à religião, mas à própria Teoria de Sistemas (Bachur, 2009; 2011). É 
signifi cante, outrossim, para a compreensão da relação entre o religioso e o político 
no quadro da teoria de sistemas sociais que esta estipule que os subsistemas de 
um mesmo sistema social, funcionalmente diferenciado, podem ser observados 
sob as formas de função, performance e refl exão, na medida em que mantêm três 
níveis de relação distintos. A função corresponderia à sua relação com o sistema 
do qual procedem, a performance está ligada à relação do subsistema com os 
outros subsistemas dentro de um mesmo sistema e a refl exão designa a relação 
do subsistema consigo mesmo (Luhmann, 1993, p. 113). 

Logo, compreende-se que na perspetiva de Luhmann, apesar de 
independentes, os subsistemas sociais funcionais, como por exemplo a religião 
ou a política, possam estabelecer certas interdependências comunicativas que 
se limitam, todavia, a considerar os outros subsistemas como seu ambiente e a 
processá-los como informação adequada, mediante os seus códigos e os seus 
programas (Izuzquiza, 2008, p. 284), procedimento que este autor conceptualiza 
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como irritação, ou seja, a forma pela qual um sistema pode produzir ressonância 
em relação aos acontecimentos do meio externo, embora as próprias operações só 
circulem no seu interior e não sejam apropriadas para estabelecer contato com o 
meio externo (cf. Luhmann, 2005a, p. 47).

Deste modo, a diferenciação do sistema social não fecha portas à 
comunicação entre a religião e a política e apresenta as bases para as relações 
entre os subsistemas, relações construídas a partir do elemento constituinte 
destes subsistemas funcionais, os processos comunicativos (Neves, 2005, p. 24). 

O subsistema político ao gerar, ao nível da sua função, decisões coletivamente 
vinculadas para a sociedade, deve tomar em consideração o apoio de todos os 
outros subsistemas, considerando os interesses económicos, educativos, de saúde 
e mesmo os religiosos, interesses que representam as outras esferas funcionais 
da sociedade e as suas necessidades particulares (Beyer, 2009, p. 61). Por outro 
lado, a sua performance é encontrada sempre que os sistemas de outras funções 
da sociedade exigem decisões coletivamente vinculativas (Luhmann, 1990, p. 74).

A religião, como já vimos, que opera, através da sua função, ao nível da 
sociedade como um todo, nas sociedades segmentária e estratifi cada não enfrenta 
grandes desafi os. Todavia, na sociedade moderna não pode reclamar o seu poder 
de satisfação de todas as lógicas, exceto no sentido fi gurado, e as estruturas 
religiosas, como as igrejas, não podem facilmente afi rmar o seu mando sobre 
todos as outras esferas (Beyer, 2009, pp. 62-63).  

Segundo Luhmann, a demolição das simbioses que ligavam a religião à 
política estão conectados com o avanço do primado da diferenciação funcional 
da sociedade, o que modifi ca as relações da religião com os outros sistemas 
funcionais, de tal modo que o desafi o que constitui para a religião a autonomia 
dos outros sistemas é tão forte que os problemas já não podem ser resolvidos por 
meio de “equivalências semânticas” (Luhmann, 2007a, p. 190).

Compreende-se que devido ao facto de Luhmann determinar que a 
religião forneça lógicas últimas para a sociedade como um todo, resulta que a 
independência das outras esferas funcionais é vista, do ponto de vista da religião, 
como uma negação da religião, o que faz com que a relação do subsistema 
religioso com os outros subsistemas da sociedade moderna se converta num 
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problema para a religião (Beyer, 2009, p. 63), facto este que não mudou a conexão 
que a ligava à sociedade como um todo. Pelo contrário, essa conexão é que a 
transformou (Luhmann, 2009b, p. 83).  

O desempenho da religião e a sua relação com os outros subsistemas é 
analisado por Luhmann a partir do termo «diakonia», termo amplo e que inclui 
todos os serviços que, abrigados pela religião, respondem aos problemas que 
surgem em outros subsistemas da sociedade, mas que não são ali resolvidos. 
Todavia, para que a religião se possa imiscuir nos assuntos relativos a outros 
subsistemas [no político, por exemplo] é necessário que tal seja aceite e processado 
por estes e deve adaptar-se aos requerimentos dos subsistemas de que se trata, 
o que pode levar a discrepâncias com a função religiosa (Beyer, 2009, pp. 63-64).  

Considera Luhmann que os casos em que o desenvolvimento societal não 
leva a identidade de grupos de referência política e religiosa são relativamente 
raros e, quando isso sucede, a função societal da dogmática religiosa requer 
projetar o seu próprio conceito de sociedade com base no qual pode estabelecer-
se ao lado do sistema societal politicamente constituído de que faz parte, sem que 
este conceito seja necessariamente um rival ao nível da política, como acontece na 
democracia e na monarquia (Luhmann, 2009b, p. 159).   

Igualmente, a diferenciação do religioso e político implica consequências nas 
suas relações em ambos os domínios. Nas situações em que a religião e a política 
estão diferenciadas de forma mais aguda, a política exonera-se do seu papel 
transitório de mediador entre os acontecimentos terrenos e cósmicos e a religião 
passa a reclamar esse papel exclusivamente para si (idem, p. 161). 

Essa perda funcional proporciona à política maior liberdade e capacidade para 
defi nir uma responsabilidade especifi camente política. Por sua vez, a dogmática 
religiosa reclama o direito de julgar a própria política, mas a dissociação de critérios 
religiosos e políticos conduz a uma situação em que a religião somente pode julgar a 
política nos termos desta, apoiada ou não no sistema religioso eclesiástico (ibidem).

Num entendimento contrário ao que propõe que a religião não deve ser 
considerada um sistema social autopoiético, tal como os demais, mas um código 
binário – resgatado, por exemplo, em Bachur (2011, p. 187) –, estabelece Luhmann 
que a diferenciação do sistema religião conduz ao seu fechamento operativo, a 



92

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

uma reprodução autopoiética, e que o sistema religioso se diferenciou por meio 
de operações próprias, devendo ser reconhecido por isso. Admite, todavia, 
que este quadro deve modifi car-se ao menos num ponto. Esse ponto seriam 
os movimentos religiosos que são ao mesmo tempo movimentos políticos, 
e os movimentos políticos sobre fundamentos religiosos e com intensidade 
condicionada religiosamente (Luhmann, 2007a, pp. 193-194).   

Entretanto, lembra que os movimentos sociais são sistemas sociais que não 
se deixam subsumir de forma clara num sistema funcional ou outro, podendo 
referir a religião nos seus motivos e comunicações, mas orientarem as suas metas 
politicamente. Assim, como forma de protesto dão a si mesmos a autorização de 
ignorar as autodescrições dos sistemas funcionais e da lógica da diferenciação 
funcional e, com isso, podem fundir religião e política dentro da sua própria 
comunicação (Luhmann, 2007a, pp. 194-195). 

Ao sociólogo alemão interessa a possibilidade de uma fusão entre religião 
e política em vista de uma diferenciação funcional sistémica que subsista e seja 
visível e não considera que os referidos movimentos espelham este caso, na 
medida que se o reclamado tiver que se cumprir, então volta-se inevitavelmente 
às diferenciações que podem acoplar-se às diferenciações funcionais do sistema 
sociedade ou a singularidades regionais (idem, p. 195). 

Em suma, a religião e a política enquanto subsistemas sociais funcionalmente 
diferenciados delimitam âmbitos de comunicações específi cas, adequam e 
estruturam através de um meio de comunicação simbolicamente generalizado, 
de um código e de um conjunto de programas, a sua atividade autorreferente 
dentro das suas especifi cidades, destinam, a partir de um sentido autorreferente, o 
segmento da complexidade que devem reduzir ao aspeto da função que cumprem 
e constituem-se multiplicações parciais da sociedade como um todo, apresentando-
se como ambiente uma para a outra, onde incrementam as ambiguidades relacionais 
a que a religião está sujeita na contemporaneidade (Beyer, 1997b). 

É de realçar que das funções da religião e da política destaca-se a resposta 
à necessidade de segurança e que, perante a sociedade, não a oferecem 
sufi cientemente, na medida em que, “la religión invita a la duda, la política a temores, 
y sólo el propio tiempo ofrece, precisamente como condición de toda inseguridad, seguridad 
sufi ciente” (Luhmann, 1998b, p. 283). 
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De um modo geral, a teoria dos sistemas sociais e a teoria da sociedade de 
Luhmann suscitam inúmeras críticas. Considerou-se, por exemplo, que as suas 
características apenas permitem qualifi cá-la como uma certa teoria da evolução 
social e, ainda assim, uma teoria especulativa, portanto, meramente hipotética, 
e que, em rigor e em síntese, em vez da teoria será mais adequado falarmos de 
uma hipótese relativa à evolução social, mas uma hipótese que, devido ao seu 
profundo caráter ideológico, se apresenta num elevado grau de improbabilidade 
de concretização (Esteves, 2003, p. 114).   

Já os questionamentos à leitura que Luhmann faz da religião partem 
dos pressupostos internos da sua teoria geral de sistemas e não tomam como 
enquadramento a controvérsia com Habermas. Dobbelaere (2004), por exemplo, 
interroga se Luhmann, por causa da sua implícita defi nição de religião e da sua 
conceção da religião como um subsistema autónomo e autossubstitutivo, não 
reduz o subsistema religioso à igreja. Camilla Sløk (2005) considera haver uma 
ambiguidade na forma como Luhmann vê a religião, uma vez que, por um lado, este 
considera a religião uma forma afi rmativa de lidar com a contingência e liberdade, 
e, por outro lado, apresenta a religião como um sistema antiquado no quadro da 
sociedade funcionalmente diferenciada e alerta para o problema que constitui a 
utilização da teoria da diferenciação de Luhmann na resolução dessa ambiguidade.

João Paulo Bachur (2011) investiga o lugar da religião na teoria de sistemas 
sociais de Luhmann com a fi nalidade de destacar algumas das suas ambiguidades 
e contradições internas e apresenta a religião como caso específi co de diferenciação 
funcional, que ocorre por reação à diferenciação dos sistemas não religiosos da 
sociedade e como privatização da experiência religiosa. Isso permite-lhe discutir 
a autopoiésis da religião como uma brecha na teoria dos sistemas sociais de 
Luhmann e parece atender às recomendações de Sløk (2005), quando toma os 
trabalhos de Weber como o fundamento das suas argumentações. 

Descortinamos que se Dobbelaere e Sløk chamam a atenção da ambiguidade 
religião-Igreja, Bachur desconsidera este aspeto quando propõe que a diferenciação 
funcional da religião signifi cou a migração da vivência religiosa para o âmbito da 
convicção interna do indivíduo. A relevância destas críticas é reforçada quando 
divisamos que Luhmann considera que a Igreja é a forma como está representada, 
na tradição ocidental, a diferenciação externa do sistema religioso, negando-lhe 
inclusive a condição de mera organização (cf. Luhmann, 2009b, p. 161 e p. 164). 
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De modo geral, a partir da teoria da diferenciação dos sistemas funcionais 
pode-se resgatar a tradicional questão da legitimação religiosa da esfera política, 
como abordarem-se os problemas que a diferenciação funcional acarretou para a 
relação entre os dois domínios, como a situação em que a política se vê incapaz 
de estabilizar um relacionamento com a religião, o que ocorre quando a política 
tenta ocupar um lugar central na sociedade aceitando uma espécie de total 
responsabilidade (Luhmann, 1990, pp. 100-101).   

Outrossim, apreendemos que a abordagem sistémica de Luhmann fornece 
uma perspetiva que põe a nu as limitações da religião e da política que, assim 
como os outros subsistemas funcionais, ainda não deram provas de conseguir 
resolver o problema da indeterminação da vida. Neste sentido, a religião, a 
guardiã última da esperança e ela mesma uma forma de esperança (Tocqueville, 
1962, p. 228; Fernandes, 2001, p. 24), ainda oferece leituras da realidade, que se 
não podem ser positivamente provadas, também não podem ser positivamente 
invalidadas, donde advém a sua eternidade, como se atesta, por exemplo, em 
Durkheim (1990) e em Fernandes (2001).

Síntese do Capítulo

Esta revisão mostra que a Sociologia fornece leituras múltiplas para uma 
análise das relações entre o religioso e o político e permite problematizar sob 
vários prismas a relação da religião com a estrutura social e, especifi camente, com 
a política. 

Enquanto Comte, Spencer e Tocqueville destacam o caráter necessário do 
contrapeso religioso ao político no quadro dos tempos modernos, Durkheim 
distancia-se do que propõem Marx e Engels, quando estabelece que ao Estado 
caberia o assumir das funções religiosas e a promoção da moral necessária para o 
mundo moderno. Por sua vez, Weber e Troeltsch mostram que a relação entre o 
religioso e o político é bem mais complexa do que se propunha, destacam o poder 
que é imanente ao domínio religioso e demonstram que os tempos modernos 
poderão não se desfazer da religião, mas abrir-lhe outras possibilidades. 

Simmel tem a particularidade de ter destacado a luta que determinados 
domínios sociais travam dentro do indivíduo, mostrando que, acima de tudo, 
tanto a política como a religião constituem formas de perceber e conceber o 
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mundo. Vislumbramos que as sociedades modernas não veriam o fi m das 
disputas entre os dois domínios, mas tal confl ito ganharia novos contornos, uma 
vez que, o próprio confl ito é uma forma de sociabilidade fundamental dentro das 
sociedades modernas.

Deste modo, ora numa perspetiva que valoriza a abordagem estrutural, 
ora numa abordagem orientada para a ação, dicotomia que marca a teoria da 
religião dos clássicos (Furseth & Repstad, 2006, p. 47), o debate sobre as relações 
entre o religioso e o político carrega o sinal dos tempos. Se no período que 
tomamos como clássico as leituras sociológicas se preocuparam com os aspetos 
normativos dessa relação, no período contemporâneo da Sociologia conhecerá 
outros desenvolvimentos, particularmente, dentro da que se tornou a Sociologia 
das Religiões.

Descortinamos que a relação entre a religião e a política conheceu 
novos contornos dentro dos desdobramentos da sociologia contemporânea, 
desdobramentos que devem muito da sua originalidade às diversas sínteses e 
combinações das leituras oferecidas pelos fundadores e clássicos, alguns à luz 
dos desafi os da contemporaneidade. Assim, o assunto que resgata o interesse 
nas relações entre os dois domínios, após um período dominado pelo debate 
sobre a secularização e os seus efeitos, centra-se essencialmente no radicalismo/
fundamentalismo religiosos e os desafi os que levanta ao mundo contemporâneo. 

Deste modo, a normatividade de alguns clássicos é substituída pelo espanto 
e pela aceitação, muitas vezes relutante, do caráter eterno da religião e, dentro 
desta, da relação que estabelece com a política. Portanto, o período contemporâneo 
também não faz desta problemática um assunto central, nem mesmo dentro 
da Sociologia das Religiões, mas tratou-a como um aspeto interligado com a 
dinâmica das sociedades modernas, de modo que a análise das transformações 
socioculturais, que marcaram e marcam as sociedades contemporâneas, ora 
toma a relação entre o religioso e o político como variável dependente, ora como 
variável independente. 

Tratando-se a relação entre a religião e a política de uma problemática que 
versa especifi camente sobre a temática da diferenciação funcional e institucional 
nas sociedades modernas, predominam as leituras do tipo holístico, embora por 
vezes conciliadas com a abordagem atomística. 
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O destaque é dado à perspetiva sistémica de Luhmann que fornece, assim 
como os outros teóricos, uma leitura fundamentada do nosso objeto, mas, e 
principalmente, um conjunto de artefactos conceptuais, que nos permite conceber 
a realidade social que distinguimos no nosso estudo como uma região do sistema 
social mundial e tratar as relações entre o religioso e o político como componentes 
da sua estrutura e parte inclusa da sua dinâmica evolutiva. 

Por último, e na medida em que este trabalho não almeja essa pretensão, 
lembramos que há um conjunto de inter-relações que se podem estabelecer entre 
a abordagem da religião dos clássicos com os contemporâneos e mesmo entre os 
contemporâneos, que podem ser largamente apreciadas em trabalhos e manuais 
da Sociologia da Religião como Willaime (1995), Turner (1997), Furseth & Repstad 
(2006), Rodrigues (2007), Cipriani (2007), Bobineau & Tank-Storper (2008), por 
exemplo. 
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CAPÍTULO II - Fundamentos Teóricos para uma Problematização dos 
Posicionamentos Públicos do Catolicismo perante Mudanças Políticas na 
Contemporaneidade

Procurando o seu fim salvífico, a Igreja não se 
limita a comunicar com o homem a vida divina; 
espalha, de certo modo, sobre todo o mundo os 
reflexos da sua luz, sobretudo quando cura e 
eleva a dignidade da pessoa humana, consolida 
a coesão da sociedade e dá um sentido mais 
profundo à quotidiana actividade dos homens 
(Gaudium et Spes, n.º 40).  

Se, de uma forma genérica, este trabalho toma como enquadramento geral 
as relações entre a Religião e Política, item já explorado no capítulo anterior, 
de forma restrita, a investigação restringe-se aos posicionamentos públicos 
assumidos por uma Igreja, a Católica, perante um fenómeno social, as mudanças 
políticas, dentro de um espaço social e de um tempo delimitados. Destarte, torna-
se necessária a clarifi cação do que assumimos como Igreja Católica, mudanças 
políticas e posicionamento público.

Ao falarmos de posições públicas da Igreja Católica perante mudanças políticas, 
historicamente inserimo-nos num período em que se aplica um mecanismo moderno 
na leitura de fenómenos que, também, são modernos. Parece que a modernidade 
fornece as suas próprias ferramentas para a leitura de si mesma, principalmente se 
a conceptualizarmos como civilização (Eisenstadt, 2007). 

Portanto, no entrelaçamento destas unidades conceptuais, aproximamo-
nos do debate sobre a modernidade, não apenas enquanto contexto histórico, 
mas também enquanto problemática analítica, isto é, o que implica em termos 
de mudança na estrutura societal, aspeto ao qual registos teóricos diferentes 
propõem leituras diferenciadas.

Alan Touraine, por exemplo, considera que, na sua forma mais ambiciosa, 
a ideia da modernidade foi a afi rmação de que o homem é aquilo que faz, 
devendo existir uma correspondência cada vez mais estreita entre a produção 
e a organização da sociedade regulamentada pela lei e pela vida pessoal, 
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animada pelo interesse, mas também pela vontade de libertar-se de todas as 
imposições (Touraine, 1994, p. 12). Neste sentido, assevera que é impossível 
designar de moderna uma sociedade que se organiza e age em conformidade 
com uma revelação divina ou com uma essência nacional. No seu entender, 
a modernidade é a difusão dos produtos da atividade racional, científi ca, 
tecnológica e administrativa (idem, p. 21).  

Essa difusão tem efeitos açambarcadores e nenhuma dimensão da vida social 
lhe escapa. Giddens (1995) delimita as suas dimensões espaciais e temporais de 
nascença quando a associa ao estilo, costume de vida ou organização social que 
emergiram na Europa a partir do século XVII e que, ulteriormente, se tornaram 
mais ou menos mundiais na sua infl uência.

Neste sentido, modernidade não é caracterizada apenas por novos valores, 
novas estruturas institucionais, novos padrões de desigualdade e novos 
movimentos sociais. Entende-se que, porque as sociedades do mundo crescem 
cada vez mais de forma interdependente ao longo das linhas económicas, 
politicas e culturais, a modernidade é também caracterizada pela crescente 
globalização e internacionalização, que é um processo variável, na medida em 
que as sociedades relativamente isoladas das infl uências externas estão menos 
enredadas no sistema internacional do que as ligadas às outras sociedades pelo 
comércio, pela penetração económica e pelo confl ito internacional (Haferkamp & 
Smelser, 1992, pp. 21-22).

Lembra Adriano Rodrigues que é muito frequente a assimilação da 
modernidade às sociedades que se formaram, na Europa, a partir da Renascença, 
e em que os processos de rutura para com a sociedade dita tradicional culminam 
com a Revolução Francesa, mas esta conceção comete o erro de confundir a 
sociedade moderna e a experiência moderna (Rodrigues, 2007, p. 22). 

Sustenta que por sociedade moderna designa-se uma forma de 
organização histórica da vida coletiva que tem como objetivo a implementação 
da experiência moderna, mas a modernidade é uma modalidade de 
experiência que existe em todas as sociedades e em todos os tempos. 
Considera, outrossim, que por experiência moderna entende-se uma das 
exigências inalienáveis de todo o ser humano, pelo facto de ser dotado de 
linguagem ou de razão e, nesta medida, por mais tradicional que seja uma 
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sociedade é impensável não existirem no seu seio exigências de racionalidade 
que estabelecem inevitavelmente com as exigências da tradição uma relação 
tensional (idem).

Contudo, independentemente da forma como concebemos a extensão 
temporal da universalidade da modernidade, é aceite que com a tradição compõe 
um binómio em torno do qual gira a dinâmica das civilizações (Eisenstadt, 1991), 
binómio no qual se sustenta o ponto focal deste capítulo. 

Num extremo distinguimos a Igreja Católica, descrita como uma legítima 
representante da tradição no Ocidente, enquanto, no outro extremo, distinguimos 
as mudanças políticas, no nosso caso, relacionadas com a modernização política. 
Como ponto intermédio aparece um mecanismo de intervenção política e 
social, possibilitador da experiência moderna, conceptualmente descrito como 
posicionamento público. 

Assim, analisaremos em que medida este conceito é um mecanismo 
moderno, tomando como foco referente de discussão a génese do espaço público 
de Habermas (1985) [1962], autor a cuja obra esta noção deve muito (Miranda, 
1985) e que, segundo Craig Calhoun (2002), buscou repor a possibilidade de 
uma teoria crítica politicamente signifi cativa, e José Casanova (1994) que discute 
a presença da religião no espaço público e as múltiplas possibilidades que isso 
abre ao diálogo entre a religião e a modernidade. A partir do proposto por esses 
autores, apresentaremos os aspetos que legitimam a «Doutrina Social da Igreja» 
como a base teórica dos posicionamentos públicos católicos.  

Entrementes, num primeiro momento, a nossa atenção focar-se-á na 
apreciação da génese da conceção ontológica cristã da política, na discussão da 
defi nição sociológica da Igreja Católica, e apresentaremos, de forma sintética, 
as diferentes modalidades de relacionamento com o Estado e os suportes 
desta dinâmica, ao longo da sua história. Num segundo momento, recorrendo 
a sínteses que chegam da Ciência Política e a autores como Norberto Bobbio e 
Noah Eisenstadt, explicitaremos o que assumimos como mudanças políticas e 
discutiremos as suas interligações com a contemporaneidade.

Estes reparos de ordem metodológica pretendem evidenciar que, neste 
capítulo, visamos recolher ferramentas conceptuais que nos permitem 
compreender como a Igreja Católica se lê e se situa, ou seja, se compatibiliza 
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estruturalmente com as transformações estruturais da sociedade que ocorrem a 
partir de mudanças políticas, na medida em que aceitamos que a problemática 
da religião não é dada pela sua inadequada adaptação, mas pela sua falta de 
compatibilidade estrutural à sociedade (Luhmann, 2009b, p. 134), num contexto 
histórico em que, usando a proposta de Rodrigues (2007), a experiência moderna 
ganha primazia sobre a experiência tradicional. 

1. A Igreja Católica: um Conjunto Heterogéneo Complexo Inserido 
na História.

Averiguamos que, quando se estuda a Igreja Católica a partir da Sociologia, 
se destaca a relação entre esta igreja e este ramo do saber. Policarpo Lopes, por 
exemplo, evidencia as tendências que essa relação assumiu na Europa, na América 
do Norte e, particularmente, em Portugal (cf. Lopes, 2010, pp. 42-47). Entretanto, 
com recurso a abordagens sintéticas, o nosso objetivo é descortinar as formas que 
tem assumido o seu diálogo com o domínio político, antes e após a formação dos 
Estados modernos, uma vez que, por um lado, ontologicamente a Igreja Católica 
não se pode abstrair do contexto histórico em que vive (Jasonni, 2004, p. 217) e, por 
outro lado, porque enquanto formalização do agir organizativo do catolicismo, 
tem necessariamente uma dimensão histórica e não pode caracterizar-se pela 
imutabilidade (Lopes, 2010, p. 15).   

É assente que a Igreja Católica, instituição cuja história, por muito tempo, 
se confundiu com a história do Ocidente, deixou marcas no tempo e foi marcada 
pelo tempo. Dando conta disso, Mireille Baumgartner descreve o trajeto que vai 
da génese cristã no seio do império romano às transformações que viria a sofrer no 
século XVI e que cobre o percurso de formação teológica, fi losófi ca e sociológica 
do Catolicismo, mostrando que, em termos estruturais, o século V, quando os 
fi éis se tornam sociologicamente cristãos pelo nascimento do batismo, os séculos 
XI-XII, quando o papado organiza racionalmente a Igreja numa monarquia a fi m 
de uniformizar os ritos e controlar a instituição eclesial e o século XVI, com as 
reformas, são os três períodos de viragem na história da Igreja (cf. Baumgartner, 
2001, pp. 263-267).
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A história da Igreja cristã do Ocidente, segundo esta autora, das 
origens às reformas do século XVI, foi uma conjunção de fatores muito 
humanos, psicológicos, morais, sociológicos, intelectuais e espirituais que 
a materializaram como uma Igreja pecadora, mas também civilizadora, na 
medida que:

… civilizou o Ocidente e deu a povos diferentes, inseridos nas paróquias, 
uma mentalidade comum, um património cultural e artístico, e valores 
que persistem a toda a vida: a dimensão espiritual e religiosa da existência, 
uma ética de luta contra o mal a partir dos critérios evangélicos, a igual 
dignidade de todos os homens perante Deus, a renúncia a si para o serviço 
do próximo e o acolhimento dos mais desvalidos, o sentido comunitário e 
uma abertura cultural a partir da Sagrada Escritura (Baumgartner, 2001, 
pp. 267-268). 

O segundo período de viragem de Baumgartner (2001), a cisão entre o Oriente 
e o Ocidente, é assumido por Jean Rogues como o período que compreende um 
marco essencial que vai distinguir a Igreja cristã do Ocidente das outras Igrejas 
cristãs, dado que, no essencial, aquilo que é propriamente a vida da Igreja Católica 
tem origem nas primeiras Igrejas, quando as testemunhas imediatas da vida e da 
pregação de Jesus ainda estavam presentes, mas no que a distingue das outras 
Igrejas cristãs, não se pode verdadeiramente falar do catolicismo, senão após a 
cisão entre Roma e Constantinopla, habitualmente datada de 1054 (cf. Rogues, 
2002, p. 127). 

De acordo com o uso habitual, catolicismo é o contraponto sociológico do 
sentido teológico da Igreja, designada catolicidade. Neste sentido, é o conjunto 
de cristãos e das comunidades cristãs que reconhecem a jurisdição do bispo de 
Roma, a quem chamam papa e, entendida desta forma, ela constitui uma história 
dentro da realidade cristã, a história da instituição chamada Igreja Católica e a 
maneira de compreender o cristianismo, constituída por infl exões doutrinais 
características (idem).  

Propõe este autor que o que constitui a diferença católica não é um princípio 
rigidamente defi nido, mas um conjunto de infl exões defi nido como uma “cultura 
teológica-espiritual”, dado que é fruto da experiência espiritual da comunidade 
eclesial e da elaboração intelectual da teologia (Rogues, 2002, p. 129).  
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Outro reparo relevante em relação a essa cultura teológica-espiritual 
derivaria do que Yves Lambert destacou como civilização paroquial, cujas 
principais características se prendem ao facto de a vida comunitária girar entre 
a Terra e o Céu e em que a exterioridade religiosa, herdada e construída social 
e historicamente por esta civilização, comportaria a distanciação mantida em 
relação ao sagrado, o ritualismo dos crentes e um fi delismo ou total confi ança na 
Igreja Paroquial de pertença. A principal aposta deste modelo civilizacional é a 
educação das gerações jovens, concretizada segundo um eixo central que é a visão 
do mundo considerada por Ives Lambert como uma «conceção cristã totalizante 
da vida» (Bobineau & Tank-Storper, 2008, p. 83).

Em termos factuais, a inscrição da Igreja Católica no tempo e no espaço dá-se 
a partir: da sua propagação no império romano, seguida do seu desaparecimento 
na Ásia Menor e na África do Norte; da sua difusão e dispersão a nível planetário, 
a partir das descobertas e do seu funcionamento num regime eurocêntrico de 
cristandade, numa posição de hegemonia absoluta na gestão e controlo de bens 
simbólico-religiosos, formalizados na sacra doutrina; da rutura entre a convicção e 
a prática organizativa com a separação das Igrejas da Reforma da Igreja de Roma; 
do choque com a modernidade e do confronto com a narrativa da secularização 
por ela elaborada; e do movimento de descentração geográfi ca em regime de 
globalização (cf. Lopes, 2010, p. 15).

Estes apontamentos, reveladores da especifi cidade do catolicismo, auxiliam 
a compreensão da extensão e da profundidade da sua inscrição no espaço e 
no tempo, e chamam a atenção para o fundo histórico das modalidades de 
relacionamento assumidas com o Estado. Entretanto, antes de abordarmos a 
questão das modalidades de relacionamento, é necessário que averiguemos o que 
pode ser delimitado como igreja, aspeto que fi ca apenas subassumido dentro do 
conceito de Igreja Católica.

Sem desconsiderarmos que o estudo sociológico da Igreja Católica passa por 
autores como Gabriel Le Bras, François Houtart ou Émile Poulat (Cipriani, 2007, 
p. 197, p. 204 e p. 277), optamos pela apresentação da conceptualização da igreja 
em alguns teóricos da sociologia apresentados no capítulo anterior, não somente 
pelas marcas que deixaram na sociologia da religião, mas também, visando 
reforçar as suas leituras relativas à relação entre a Religião e a Política.      
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Por exemplo, Durkheim toma a igreja como uma das características 
essenciais da religião quando considera que esta é inseparável da ideia daquela 
(cf. Durkheim, 1990, p. 62 e p. 65) e defi ne a igreja como uma comunidade moral 
formada por todos os crentes de uma mesma fé (Durkheim, 1990, p. 63). 

Uma outra posição de força dentro da Sociologia chega de Weber, quando 
estabelece que a Igreja deve ser vista como mais do que uma associação hierocrática, 
uma vez que, por esta deve-se entender uma associação de dominação quando 
e na medida em que aplica, para a garantia da sua ordem, a coação psíquica, 
concedendo e recusando bens de salvação, ou seja, a coação hierocrática, 
enquanto “uma empresa hierocrática com caráter de instituição é denominada 
igreja quando e na medida em que seu quadro administrativo pretenda para si o 
monopólio da legítima coação hierocrática” (Weber, 2004b, p. 34). 

Segundo Weber, a hierocracia torna-se uma Igreja quando se desenvolve um 
estamento especial de sacerdotes profi ssionais, quando a hierocracia manifesta 
pretensões de dominação universalista e o dogma e o culto estão racionalizados, e 
quando tudo isso se realiza numa comunidade com caráter institucional (Weber, 
2004c, p. 368).

Em Parsons, a Igreja aparece como um exemplo histórico de diferenciação. 
Entende que a conceção da Igreja, que comportou a rutura fundamental com a 
lei hebraica, tornada defi nitiva com Paulo de Tarso, constitui a diferenciação do 
cristianismo como sistema religioso (sistema cultural), em relação à conceção do 
povo como sistema social (Cipriani, 2007, p. 161). 

Ajuíza que, dada a infl uência romana na sociedade secular do tempo, essa 
diferenciação se expressou na conhecida fórmula «dê a Cesar o que é de César» 
o que equivale a dizer que a Igreja não avançava a pretensão de ter jurisdição 
sobre a sociedade secular enquanto tal e, ao mesmo tempo, essa Igreja era uma 
coletividade solidária, o que é inferido do seu aspeto fundamental constituído 
pela conceção dos «irmãos em cristo» (idem). 

Adiciona Cipriani que Talcott  Parsons não deixa de salientar que a própria 
Igreja é, desde as origens, uma organização social peculiar, que na sua própria 
estrutura social tinha institucionalizado um grupo de valores, dando, portanto, 
um apoio ao mundo dos leigos por meio do ensinamento e da obra do clero e que, 
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para além disso, a Igreja se diferencia, no seu interior, entre sistema sacramental e 
sistema administrativo ao mesmo tempo que se diferencia em relação à sociedade 
secular (cf. Cipriani, 2007, p. 162).

Por sua vez, e como podemos conferir no primeiro capítulo deste trabalho, 
Bourdieu olha para a relação entre a religião e política de um modo que lhe permite 
conceber a igreja como uma instituição privilegiada no processo de manutenção 
da ordem política, dado que, por um lado, impõe e inculca os esquemas de 
perceção, pensamento e ação, objetivamente conferidos às estruturas políticas, 
por exemplo, pela imposição de um modo de pensamento hierárquico que, por 
reconhecer a existência de pontos privilegiados tanto no espaço cósmico como no 
espaço político, naturaliza as relações de ordem, e, por outro lado, lança mão da 
sua autoridade propriamente religiosa a fi m de combater no terreno simbólico as 
tentativas proféticas ou heréticas de subversão da ordem simbólica (cf. Bourdieu, 
2007, pp. 70-72).

Para Bourdieu, a Igreja é um aparelho do tipo burocrático capaz de exercer 
de modo duradouro a ação contínua, ordinária, necessária para assegurar a sua 
própria reprodução ao reproduzir os produtores de bens de salvação e serviços 
religiosos, ou seja, os sacerdotes e o mercado oferecido a estes bens, a saber, os 
leigos, como consumidores dotados de um mínimo de competência religiosa 
necessária para sentir a necessidade específi ca dos seus produtos (idem, p. 159). 

Produto da institucionalização e burocratização da seita profética, a Igreja 
apresenta características de uma burocracia como a delimitação explícita das 
áreas de competência e a hierarquização regulamentada das funções, a codifi cação 
das regras que regem a atividade profi ssional e a vida extraprofi ssional, a 
racionalização dos meios de trabalho, como o dogma e a liturgia, e a formação 
profi ssional (ibidem, pp. 59-60).  

Luhmann retoma a conceptualização da igreja como diferenciação externa 
do subsistema religioso, como um sistema social organizado, que pode fazer-
se responsável da diferenciação externa do sistema religioso e da capacidade 
do seu desenvolvimento dogmático para manter contacto cultural (Luhmann, 
2009b, p. 118), mas problematiza a descrição da Igreja como organização (idem, 
pp. 162-164), questionando a compatibilidade de princípio entre religião e 
organização (Luhmann (2007a, pp. 197-216). Defende que esta questão que 
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ganha consistência quando se considera que uma organização opera mediante 
decisões, que as decisões se experimentam como contingentes, aspeto em que 
descansa o futuro da organização, que somente pode tornar-se presente sob a 
forma de futuras decisões, mas a religião quer poder confi ar naquilo que já é 
(idem, p. 216).  

Esta curta revisão atesta que a Igreja, dentro da teoria sociológica, é um 
conceito em evolução. Tendo presente esta consideração e a especifi cidade do 
que se denomina catolicismo, julgamos satisfatório, em ponderação dos objetivos 
deste trabalho, a adoção da proposta que defi ne Igreja Católica como: 

um conjunto heterogéneo complexo que inclui, por um lado, a hierarquia 
e os fi éis, actores individuais e colectivos e, por outro lado, as relações e 
interacções endógenas e exógenas dos membros e agentes institucionais 
marcadas simultaneamente pela homogeneidade e heterogeneidade e por 
dinâmicas comunitárias e confl ituais (Lopes, 2010, p. 17). 

Sem pretensões de exaustividade analítica, focaremos a nossa atenção na 
dimensão relacional desse conjunto heterogéneo complexo, especifi camente, 
nas relações exógenas dos seus elementos com o Estado, outro conceito em 
evolução dentro da sociologia, se considerarmos, por exemplo, que se, em termos 
weberianos, é descrito como uma empresa com caráter de instituição política, em 
que o seu quadro administrativo reivindica o monopólio legítimo da coação física 
para realizar as ordens vigentes (Weber, 2004b, p. 34), ou seja, aquela comunidade 
humana que, dentro de um território, reclama para si, com êxito, o monopólio da 
coação física legítima (Weber, 2004c, p. 525), em termos luhmannianos, é descrito 
como a fórmula para a autodescrição do sistema político da sociedade (Luhmann, 
1990, p. 123) e como a segmentação territorial do sistema político (Luhmann, 
2007b, p. 589). 

Diz-nos Noah Eisenstadt que as implicações das relações entre a Igreja e o 
Estado devem ser procuradas a partir das civilizações da Era Axial, entendida 
como as civilizações que cristalizaram ao longo dos mil anos decorridos entre 500 
a.C. e o século V da era cristã, durante os quais surgiram e se institucionalizaram, 
em muitas regiões do mundo, novos tipos de visão ontológica, novas conceções 
de uma tensão básica entre a ordem transcendental e a ordem mundana, ou seja, 
no antigo Israel e, mais tarde, na Segunda Comunidade Judaica e no Cristianismo, 
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na Grécia antiga, no Irão zoroástrico, nos primórdios da China imperial, no 
Hinduísmo e no Budismo, e no Islão, já para além da Era Axial propriamente dita 
(Eisenstadt, 1997, p. 3).   

Sustenta este autor que a cristalização destas civilizações pode ser 
encarada como uma série de ruturas revolucionárias que se contam entre as 
mais signifi cativas da história da humanidade e que modifi caram o curso da 
história humana, cujo aspeto central, como se lê acima, foi a emergência e a 
institucionalização das novas conceções ontológicas básicas sobre o hiato entre a 
ordem transcendente e a ordem humana.

Observa que estas conceções, que inicialmente se desenvolveram entre 
pequenos grupos de intelectuais autónomos, relativamente independentes, 
acabaram por se transformar nas premissas básicas «hegemónicas» das 
respetivas civilizações, isto é, por se institucionalizar, pelo que se tornaram as 
orientações predominantes quer da elite dirigente, quer de muitas outras elites 
secundárias, plenamente corporizadas nos centros ou subcentros das respetivas 
sociedades (idem).

Salienta Eisenstadt que um dos aspetos em destaque com o desenvolvimento 
e institucionalização dessas conceções sobre os hiatos fundamentais entre a ordem 
transcendente e a ordem mundana foi, em todas estas civilizações, o nascimento 
de tentativas de reconstrução da personalidade humana mundana do homem e da 
ordem sociopolítica com a visão transcendente apropriada, dentro dos princípios 
da ordem ética ou ontológica superior (ibidem, pp. 3-4).    

Assim sendo, propõe o autor que a instrumentalização de tais conceções 
nestas civilizações esteve inteiramente ligada à reconstrução dos seus contornos 
institucionais, tendo desenvolvido em todas estas civilizações uma forte 
tendência para defi nir certas coletividades e esferas institucionais como as sedes 
mais apropriadas para resolver estas tensões, ou seja, como esferas de «salvação». 
Portanto, foram criados novos tipos de coletividades ou foram dotados grupos, 
aparentemente naturais e primordiais, de um signifi cado especial relativamente 
às tensões e à sua resolução, e a transformação mais importante neste domínio foi 
a constituição de coletividades culturais ou religiosas distintas das comunidades 
étnicas ou políticas (Eisenstadt, 1997, p. 4).
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Entretanto, a par destas grandes coletividades, estabelece Eisenstadt que 
se desenvolveram no interior destas civilizações fortes tendências para criar um 
centro ou centros societais que funcionaram como as principais corporizações 
autónomas e simbolicamente distintas da resolução da tensão das respetivas 
visões ontológicas, ou seja, como as principais sedes da dimensão carismática da 
existência humana (idem). 

O centro emergiu, nestas civilizações, como uma esfera simbólica e organizacional 
distinta, mas ao mesmo tempo o caráter dado nem sempre pôde ser tomado como 
evidência. A construção e o caráter distintivo do centro tenderam a tornar-se o núcleo 
da refl exividade que se desenvolveu nestas civilizações, centradas nas relações entre 
a ordem transcendente e a ordem mundana (ibidem, pp. 4-5).  

Estabelece Eisenstadt que a dimensão política dessa refl exividade se enraizou 
na nova conceção da esfera política e da responsabilidade dos governantes. A 
ordem política, enquanto sede principal, ou uma das sedes principais de ordem 
mundana, era de um modo geral concebida como inferior à transcendente, 
devendo por conseguinte ser reestruturada de acordo com os preceitos desta 
última e reconstruida em conformidade com a conceção do modo apropriado 
de ultrapassar a tensão entre ordem transcendente e ordem mundana, isto é, da 
salvação (Eisenstadt, 1997, p. 5). 

Em relação à natureza dos governantes, desaparece o rei-deus e surge o 
governante secular, responsável, em princípio, perante uma ordem superior, donde 
nasce a conceção da responsabilidade dos governantes e da comunidade perante 
uma autoridade mais alta, como Deus ou o Direito Divino e, consequentemente, 
surgiu a possibilidade de julgar os governantes (idem). 

Isso quer dizer que, concomitantemente com a emergência da conceção 
da responsabilidade dos governantes, começaram a desenvolver-se esferas de 
direito autónomas, distintas das prescrições adscritivas do costume e do direito 
puramente consuetudinário (ibidem) e a institucionalização de todas estas 
conceções deu origem à premissa básica da responsabilidade dos governantes 
perante uma lei superior. Por outro lado, relacionou-se também com o advento 
de novos papéis e grupos distintos que se consideravam como representantes 
e promulgadores dessa lei, reclamando para si o poder de pedir contas aos 
governantes (ibidem, pp. 5-6). 
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Eisenstadt caracteriza esses grupos como um novo tipo de elite, constituída em 
particular pelos portadores de modelos de ordem cultural e social e entende que, 
uma vez institucionalizadas estas novas conceções ontológicas, com uma grande 
ênfase no hiato entre a ordem transcendente e a ordem mundana, os novos grupos 
culturais transformaram-se em parceiros relativamente autónomos das principais 
coligações governativas e movimentos de protesto (Eisenstadt, 1997, p. 6).

Salienta que, se em todas estas civilizações se desenvolveram estas 
conceções e grupos, estas apresentavam grandes diferenças quanto aos critérios 
fundamentais da responsabilidade dos governantes e quanto à especifi cação das 
sedes e processos institucionais através dos quais podia ser posta em prática essa 
responsabilidade, aspeto intimamente relacionado com as conceções ontológicas 
fundamentais acerca da natureza do hiato entre as esferas transcendente e 
mundana e com as diferentes conceções da salvação, ou dos termos equivalentes, 
em vigor nestas diferentes civilizações (idem, p. 8). 

Propõe que se desenvolveu, também no âmbito das tradições refl exivas 
destas civilizações, a preocupação de colmatar esse hiato entre a ordem ideal e a 
ordem mundana, de as aproximar mais uma da outra, preocupação que diferia 
grandemente entre estas civilizações, em estreita relação com as diversas visões 
ontológicas e as diversas conceções do sentido soteriológico das várias atividades 
mundanas que se desenvolviam no seu âmbito. Acrescenta que a preocupação com 
o papel da esfera política nessa possibilidade de salvação teve a sua elaboração 
mais plena nas visões escatológicas e utópicas que constituíram uma componente 
central das conceções e premissas básicas destas civilizações (ibidem, p. 9).

Por conseguinte, as religiões ou civilizações monoteístas, dada a 
interpenetração, no seu seio, das conceções terrena e sobrenatural da salvação, 
aparecem como aquelas em que a situação se tornava ainda mais complexa 
devido às contínuas tensões entre uma ontologia que colocava a tónica num 
hiato quase insuperável entre a ordem transcendente e a ordem social, e a busca 
intensiva de pelo menos algumas formas de colmatar o hiato e aproximar a ordem 
transcendente da ordem mundana (Eisenstadt, 1997, p. 10). 

Esta análise confi rma o cristianismo como a religião monoteísta que levou 
mais longe os aspetos organizacionais e doutrinais da ortodoxia, dando vida às 
igrejas plenamente desenvolvidas, que se tornaram parceiros potencialmente 
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ativos e autónomos das coligações governativas, com fortes tendências para a 
estruturação de fronteiras doutrinais cognitivas relativamente bem defi nidas (cf. 
Eisenstadt, 1997, pp. 20-21).

Entende Eisenstadt que a característica fundamental das diversas heterodoxias 
e seitas do cristianismo em geral, e em particular no Ocidente, foi o facto de a visão 
alternativa de que eram portadoras incluir uma fortíssima componente terrena, 
uma fortíssima orientação para a reestruturação e controlo das esferas política e 
cognitiva e um forte pendor para se associarem a movimentos de protesto social 
e político, aspeto também intimamente relacionado com as características das 
ortodoxias no Ocidente, em primeiro lugar, com a existência de um ou outro 
tipo de Igreja organizada, empenhada em monopolizar pelo menos a esfera 
religiosa, e geralmente também as relações desta esfera com os poderes políticos, 
e, em segundo lugar, com a tentativa da Igreja de promulgar e regulamentar as 
doutrinas segundo claros critérios cognitivos e de minar as fronteiras do domínio 
do discurso cognitivo (Eisenstadt, 1997, p. 16).

Essa tendência para a promulgação e regulamentação tinha raízes na 
prevalência, no âmbito das civilizações monoteístas em geral, e, em particular no 
seio do cristianismo, com a sua forte ligação à herança fi losófi ca grega, de uma 
acentuada orientação para a elaboração cognitiva das relações entre Deus, o homem 
e o mundo, tanto que, esta tendência veio a ligar-se intimamente ao facto de em todas 
estas religiões monoteístas a reconstrução do mundo terreno ter sido considerada, 
em maior ou menor grau, como pelo menos um dos focos da salvação (idem). 

A revisão da apreciação de Eisenstadt (1997) mostra a especifi cidade das 
conceções ontológicas que estão na base da conceção cristã da esfera política, 
subjacentes as tipologias de relação que a Igreja, primeiramente cristã e depois 
católica, estabeleceu com o Estado ao longo da sua história, que na Ciência Política 
são descritas como Cesaropapismo, Teocracia, Jurisdicionalismo e Separatismo. 

De acordo com Silvio Ferrari, o termo Cesaropapismo indica um sistema 
de relações entre Estado e Igreja em que o chefe do Estado, julgando caber-lhe 
a competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização da «Societas 
fi delum», exerce poderes tradicionalmente reservados à suprema autoridade 
religiosa, unifi cando, ao menos em via tendencial, na própria pessoa, as funções 
de imperator e pontifex (Ferrari, 2004, p. 162).
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Na base do Cesaropapismo está a ideia, predominante no mundo romano, 
de que a religião interessa antes de tudo à coletividade e secundariamente ao 
indivíduo e, neste sentido, religião e política aparecem como duas entidades 
indissolúveis, tanto que o «jus sacrum» é considerado parte integrante do «jus 
publicum» e o chefe do Estado é também chefe da Igreja (idem).

Mostra-nos Ferrari que, embora esta conceção seja diretamente contrária ao 
princípio judaico-cristão que atribui à religião uma importância, em primeiro lugar, 
pessoal, ligada a «salus animarum» de cada indivíduo, ela determina o modelo 
de relação entre Estado e Igreja em vigor até ao desaparecimento do Império 
romano do Ocidente (476) e do Oriente (1453), em que o imperador continua 
fazendo valer para com o cristianismo os poderes que precedentemente exercia 
em relação aos cultos pagãos. Emana normas e sanciona os decretos dos concílios 
ecuménicos, convoca os tribunais eclesiásticos e determina-lhes competência, 
cuida da exata aplicação das leis canónicas, controla a correta administração dos 
bens da Igreja e, em muitos casos, provê a nomeação dos titulares dos ofícios 
eclesiásticos. Lembra este autor que é este modelo que inspira os imperadores do 
Sacro Império Romano (cf. Ferrari, 2004a, pp. 162-163). 

Um pressuposto essencial do modelo do Cesaropapismo desaparece com a 
dissolução do Império e com a formação dos Estados nacionais, que impede o avanço 
de alguma pretensão dos soberanos em relação à Igreja universal, pese embora o 
domínio que possam exercer sobre as igrejas nacionais (idem). Entretanto, merece 
realce a chamada de atenção de Weber que estipula que não há provas históricas 
da submissão do poder sacerdotal ao secular, no sentido rigoroso do conceito e na 
forma completamente pura do Cesaropapismo (cf. Weber, 2004c, p. 365).  

Em relação à Teocracia, Ferrari entende que com o termo designa-se um 
ordenamento político pelo qual o poder é exercido em nome de uma autoridade 
divina por homens que se declaram seus representantes na terra, quando não 
uma sua encarnação, e que bem característica do sistema teocrático é a posição 
preeminente reconhecida à hierarquia sacerdotal, que, direta ou indiretamente, 
controla toda a vida social nos seus aspetos sacros e profanos. Igualmente, acrescenta 
a subordinação das atividades e dos interesses temporais aos espirituais, justifi cada 
pela necessidade de assegurar antes de qualquer coisa a «salus animarum» dos fi éis 
e determina a subordinação do laicato ao clero (Ferrari, 2004b, p. 1237).
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Descortinamos que a Teocracia, que etimologicamente signifi ca «Governo de 
Deus», se traduz, assim, em hierocracia, ou seja, em governo da casta sacerdotal, à 
qual, por mandato divino, foi confi ada a tarefa de prover, tanto a salvação eterna 
como o bem-estar material do povo e, pelo que tange à civilização ocidental, a 
tentativa mais séria de dar vida a um modelo político-teocrático deu-se entre o 
fi nal do século XI e o início do século XIV, por obra do papado. Isso porque a ideia 
de uma subordinação necessária da «civitas terrena» à «civitas coellestis», isto é, do 
Estado à Igreja, embora tenha sido difundida no pensamento patrístico e teorizada 
por Santo Agostinho no De Civitate Dei, somente encontrou na Idade Média as 
condições históricas concretas que permitiram à Igreja dar um desenvolvimento 
orgânico à instituição augustiniana e tentar uma atuação prática (idem).     

Explica Ferrari que na queda do Imperio Romano, e nos anos obscuros da 
dominação dos bárbaros, a Igreja apareceu como a única instituição realmente 
universal, bem mais forte do que o Império Romano do Ocidente e que isso 
conduziu rapidamente ao esquecimento da conceção tradicional, segundo a qual 
sacerdotium e imperium têm igualmente origem em Deus para bem da humanidade 
e a identifi cação da Igreja como único organismo instituído diretamente por Deus.

Consequentemente, isso permite, embora mantendo fi rme a distinção 
gelasiana entre auctoritas sacrata pontifi cum e regalis potestas, que seja reconhecida 
à primeira uma nítida superioridade sobre a segunda, porque o fi m próprio da 
Igreja, a salvação das almas (salus animarum) é proeminente em relação ao fi m 
perseguido pelo Estado, que é o bem-estar material dos homens (ibidem). 

Mostra ainda Ferrari que, destas afi rmações, derivam algumas consequências 
teóricas de grande alcance. Em particular, a tese que atribui ao pontífi ce a totalidade 
do poder, seja espiritual seja temporal. É, portanto, o pontífi ce, como depositário 
da «plenitudo potestatis», quem delega o exercício da autoridade temporal ao 
soberano, o qual, por consequência, pode usar o próprio poder dentro dos limites 
que lhe foram dados pelo bispo de Roma. Este entendimento é robustecido na 
passagem da Bula Unam Sanctam (1302) de Bonifácio VIII: 

Nós sabemos pelas palavras do Evangelho – que nesta Igreja e no 
seu poder existem duas espadas, uma espiritual e outra temporal… 
as duas estão em poder da Igreja, a espada espiritual e a espada 
material; uma na verdade deve ser empunhada pela Igreja e a outra 
pela Igreja também; a primeira, pelo clero; a segunda, pela mão do rei 
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ou dos cavaleiros, mas segundo o comando e a condescendência do 
clero, porque é necessário que uma espada dependa da outra e que a 
autoridade temporal esteja sujeita à autoridade espiritual (como citado 
em Ferrari, 2004b, p. 1237).

    

Neste sentido, a subordinação do poder temporal ao poder espiritual dá 
vida a um sistema de relações entre Igreja e Estado que veda a ingerência deste 
último no que diz respeito às pessoas e aos bens eclesiásticos pertencentes 
à esfera das realidades espirituais, que recai in «potestate Ecclesiae» e, desta 
forma, caem por terra todas as intervenções da autoridade civil, na organização 
interna da Igreja, que caracterizaram os últimos séculos do Império Romano 
e, mais tarde, o Império Carolíngio, fazendo com que a administração do 
pontífi ce, a nomeação dos bispos e a administração dos bens eclesiásticos, por 
exemplo, voltem a ser problemas da exclusiva competência da Igreja (Ferrari, 
2004b, pp. 1237-1238). 

Entretanto, se ao Estado é vedada toda a ingerência em matéria eclesiástica, 
à Igreja, contudo, não é proibido intervir no campo temporal, o que se 
traduziu na «potestas directa Ecclesiae in temporalibus» e, da mesma forma, dá-se 
a afi rmação da superioridade da lei eclesiástica sobre a civil, sendo a segunda 
considerada sem valor todas as vezes em que entra em choque com o direito 
canónico (idem, p. 1238).  

  Daí deriva que o Estado é obrigado a colocar as suas forças ao serviço 
da Igreja, tanto para combater os seus inimigos externos, como para assegurar 
no seu seio a ortodoxia, reprimindo todo o episódio de heresia e de dissenso 
religioso.

Quando este quadro de relações conhece o seu ocaso com a reforma 
protestante, os princípios dominantes da doutrina ofi cial da Igreja, em 
matéria de relações com o Estado, passam a estar ligados à teoria da «potestas 
indirecta Ecclesiae in temporalibus», na qual a Igreja conserva o poder de julgar 
e condenar a atividade do Estado e dos soberanos sempre que a mesma puser, 
de qualquer maneira, em perigo a salvação das almas, fazendo do grande 
interesse pelas almas a justifi cação e o limite das intervenções do Papa em 
matéria temporal (ibidem).



113

RELIGIÃO E POLÍTICA:
O Governo da Diocese Perante as Mudanças Políticas em Cabo Verde (1975-2001)

O meio-termo entre as duas tipologias de relações apresentadas é conhecido 
como o modelo de relações que carrega a designação de Jurisdicionalismo. A 
partir do exposto por Luigi Salvatorelli descortinamos que se chama assim o 
sistema de política eclesiástica em que o Estado exerce uma ingerência mais ou 
menos ampla nos atos da autoridade eclesial e na vida da Igreja, sempre que 
não se trate de matérias propriamente dogmáticas, o chamado «ius circa sacra» 
(Salvatorelli, 2004, p. 655) 

As aplicações deste princípio são variadas e as principais remetem para o 
controle da publicação dos atos da autoridade eclesiástica (decretos, pastorais, 
bulas pontifícias, etc.) por meio de um visto chamado placet ou exequatur, para o 
controle das relações entre o pontífi ce e as autoridades eclesiásticas do território 
estadual, para a revisão da legitimidade das sentenças da autoridade eclesiástica, 
para a legislação restritiva, ou até mesmo para a abolição das ordens religiosas, 
para a restrição, a aquisição e uso da propriedade eclesiástica (leis sobre a mão-
morta), para o alto domínio sobre o património eclesiástico, para a ingerência na 
nomeação dos bispos e, em geral, na concessão de ofícios e benefícios eclesiásticos, 
tanto negativa como positivamente, mediante proposta ou nomeação (idem).

Salvatorelli sustenta que o sistema jurisdicionalista é um sistema intermediário 
entre o da Teocracia, onde a Igreja absorve o Estado, e o do Cesaropapismo, onde 
o Estado absorve a Igreja, e pressupõe a distinção e correlação dos dois poderes, 
contrapondo-se por isso, também, ao Separatismo. 

Entretanto, acrescenta que, por sua natureza intermediária, é suscetível de 
inúmeras gradações e acarreta um pressuposto, se não estritamente jurídico, 
pelo menos político-moral, de que o Estado que pratica o Jurisdicionalismo 
há de professar a mesma religião da Igreja sobre a qual exerce o seu poder, 
que seria assim a Igreja do Estado (ibidem). Entende este autor que o sistema 
jurisdicionalista pertence essencialmente ao passado e que os seus resíduos 
sobrevivem atualmente, principalmente, sob a forma de cláusulas nas concordatas 
estipuladas entre os Estados e o papado.  

Por sua vez, o Separatismo pode ser abordado em múltiplas aceções. Segundo 
Carlo Ott ino, quando empregamos o conceito de Separatismo, em referência à 
vasta problemática das relações entre o Estado e a Igreja, usamos a aceção técnico-
jurídica e política que designa o sistema de separação entre as duas instituições, 
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sistema que envolve, na sua extrema confi guração e com interferências inevitáveis, 
não só a indiferença do Estado pelas várias dogmáticas religiosas, como também 
o seu desinteresse pelas manifestações sociais de qualquer das confi ssões, ou seja, 
nada de regulações especiais, nem favoráveis, nem limitativas, das organizações 
eclesiásticas (Ott ino, 2004, p. 1146). 

Esclarece Ott ino que, historicamente, o Separatismo, assim entendido, se 
tem desenrolado dentro das linhas gerais do Liberalismo e da conceção liberal do 
Estado, cuja não-interferência em matéria religiosa se baseia no reconhecimento 
essencial da peculiar capacidade individual de atingir a esfera do divino e daí ter-se 
defi nido Separatismo como conceito limite, em virtude do qual se tende, enquanto 
possível, a subtrair ao Estado toda a ingerência em matéria de culto e de doutrina 
eclesiástica e se exclui reciprocamente toda a concorrência da Igreja no desempenho 
de tarefas que pertencem ao Estado, conforme o seu ordenamento interno (idem).

Neste sentido, observa, o Separatismo pressupôs sempre a inderrogável 
laicidade do Estado, que não necessariamente se traduz em agnosticismo e 
ateísmo, distinguindo-se das posições jurisdicionalistas tradicionais, já que estas 
consideravam as instituições eclesiásticas como entidades de direito público, 
ao passo que o Separatismo se apresenta como um sistema de relações entre o 
Estado e as Igrejas, segundo o qual estas são consideradas e tratadas como simples 
sociedades de direito privado (Ott ino, 2004, pp. 1146-1147). 

Ott ino defende que não pode existir compatibilidade ou correlação possível 
entre Separatismo e intolerância religiosa, a não ser em situações contingentes 
de luta ou de forçado extremismo laicista, sempre como lesiva daquela liberdade 
fundamental de professar ou não um credo religioso, que o ideal separatista 
tem pretendido garantir com fi rmeza no mundo moderno, e que, na prática, 
nos últimos séculos, têm sido muitas e muito discutidas as vicissitudes dos 
sistemas de separação, com a oscilação entre o ponto de vista da independência 
das Igrejas, mesmo com prejuízo dos interesses do Estado, e o ponto de vista do 
fortalecimento da autoridade do Estado, com a eventual limitação do próprio 
prestígio das prerrogativas eclesiais (Ott ino, 2004, p. 1147).

Sustenta o autor que não faltaram, entretanto, posições intermédias, 
talvez mais genuinamente liberais, enquanto tendentes a uma liberdade 
para todos no concernente ao problema religioso e que postulam um tipo de 
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«separatismo incompleto», isto é, não levado até às últimas consequências, 
sintetizado, por exemplo, na famosa fórmula cavouriana: «Igreja livre, num 
Estado livre» (idem). 

Lembra Ott ino que, com a proclamação teórica das suas características de 
societas perfecta, a Igreja Católica se opôs constantemente a qualquer instância 
de separação, chegando até a condenar no Syllabus a sistematização jurídica 
implícita na fórmula de Cavour e que, a par disso, no que respeita tanto aos 
países de totalidade católica como aos de simples maioria, tem-se mantido na 
linha unionista dos contatos e dos possíveis contratos bilaterais de caráter 
concordatário, em obediência às atuais e mais vastas perspetivas ideológicas e 
políticas à escala mundial (ibidem).

Massimo Jasonni lembra que “Concordata” é o termo com que habitualmente 
se defi ne, em linguagem técnico-jurídica, a convenção bilateral entre a Santa 
Sé e os Estados, com vista à regulamentação das atividades eclesiásticas neles 
realizadas e à solução dos confl itos eventualmente surgidos entre o poder 
eclesiástico e o poder civil, mas adverte que tal defi nição, se não é já lacunar em 
relação ao complexo e heterogéneo das Concordatas atuais, resulta certamente 
inadequada, quando nela queremos abranger o instituto concordatário em toda a 
sua dimensão histórica (Jasonni, 2004, p. 215).

Assim é porque, no seu entender, o instrumento concordatário aparece 
no alvorecer do século XII, com a Concordata de Worms, que assinala a vitória 
defi nitiva do Papa sobre o Império, na luta das investiduras, aspeto que marca o seu 
caráter unilateral durante séculos, tanto que somente nos fi ns do século XVIII, com 
atuação do Estado moderno no Ocidente europeu, a Concordata assume realmente 
a forma jurídica de convenção bilateral ou de negócio transacional (idem, p. 216).         

Jasonni explica que depois do século XVIII, eliminados todos os resíduos 
do poder de caráter feudal e burocrático, o Estado, inspirado em conceções 
racionalistas, como o laicismo e o agnosticismo, chama a si toda a esfera dos 
direitos e obrigações dos súbditos, afi rmando a sua própria competência na 
regulamentação do fenómeno religioso e com isso são invertidos os termos, 
arrogando o Estado a chamada competência das competências ou a autoridade 
de defi nir o que é próprio das suas atribuições e o que eventualmente poderá 
caber à Igreja (ibidem, p. 215).  
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Entretanto, tal forma de Estado, que encontrou no hegelianismo a sua culminação 
teórica e que, na realidade política, se concretizará em expressões antitéticas, como 
o Estado autoritário e o Estado democrático, esbarrou com a oposição terminante 
e incondicional do pensamento teológico católico e da ciência jurídica canónica e é 
precisamente o instrumento concordatário, que antes representava para a Santa Sé 
o reconhecimento formal da sua posição de primazia, que agora é invocado como 
obstáculo à usurpação dos Estados (Jasonni, 2004, p. 216). 

Portanto, com base neste secular instituto e na sua tradicional validade, 
contesta-se com veemência a afi rmação que fazia do Estado o único valor, a 
única fonte do direito, e se reivindicava a autonomia e a independência da ordem 
eclesial, ou a absoluta liberdade da Igreja na matéria que lhe é própria (idem).

Consequentemente, tais preposições, desenvolvidas no seio do mundo 
católico, acabaram depois por ser aceites no próprio âmbito estatal, na nova 
formulação da relação Estado-Igreja, em que o Estado, embora com prejuízo da 
limitação da própria soberania, pode contar, se não com o aval, ao menos com o 
respeito da Igreja, relativamente à linha de Governo, e a Igreja, se bem que numa 
posição que a impede de se opor substancialmente às opções do executivo estatal, 
obtém a intangibilidade num campo onde poderá desempenhar concretamente a 
sua missão (Jasonni, 2004, p. 215). 

Não obstante o papel que a Concordata ainda desempenha, vaticina Jasonni 
que, perante um Estado não mais decidido a usar a religião como um instrumento 
unifi cador da nação e uma Igreja que já não aspira a um confessionalismo estatal, 
parece poder julgar-se defi nitivamente virada aquela página da história do século 
passado em que se baseou a fl orescência das Concordatas, tanto que, no futuro, 
este velho instituto moderador dos encontros e desencontros do poder temporal 
com o espiritual só poderá continuar a existir se sofrer uma total e completa 
reestruturação (idem, p. 218).

Quando trata da situação do instituto concordatário, no quadro da crise a que 
está sujeito o universo jurídico contemporâneo, Jasonni propõe que a atualidade da 
relação Igreja e Estado passa pelas modifi cações dos termos Estado e Igreja. Mostra 
que a individualidade do poder de um Estado do século XIX, fortemente fechado no 
seu território para fi rme defesa do elemento nacional, desaparece com a facilidade 
das comunicações, com o incremento dos intercâmbios internacionais e com a 
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consequente formação de organismos supranacionais, dotados de poder efetivo e 
exercendo funções concretas, quadro que tornou evidente a posição subsidiária do 
Estado, obrigando não raro a subordinar as suas próprias decisões governamentais a 
opções económicas e desígnios políticos que lhe são externos (Jasonni, 2004, p. 217).         

Assim, ao conceito de Estado-pessoa sucede o conceito de Estado-comunidade, 
uma forma de Estado não já rigorosamente centralizada nem abrangente de todos 
os fenómenos que surgem dentro dos seus limites territoriais, mas tendente, por 
uma ampla participação popular, a um pluralismo comunitário, onde atuem 
complementarmente instituições não estatais. Neste contexto, sustenta Jasonni 
que, a Igreja Católica adotou ofi cialmente uma nova conceção de relacionamento 
que lhe permite maior autonomia e, consequentemente, mais ampla possibilidade 
de crítica em face dos rumos políticos assumidos pelo Estado, suportadas nas 
previdentes intuições de uma teologia que, nascida fora do ambiente italiano, 
havia afi rmado, algumas décadas antes do segundo confl ito mundial, a 
necessidade de uma ação da Igreja voltada diretamente para a consciência dos 
fi éis, independentemente de acordos efetuados a nível da cúpula com os Governos 
temporais, e que aparecem nas declarações do Concílio Vaticano II (idem).

De acordo com o autor, é representativo que a leitura dos documentos 
conciliares denote a ausência do vocábulo “Concordata” e a presença do conceito 
“Colaboração” entre a Igreja e a comunidade política e que a terminologia 
eclesiástica tenha mudado no concernente ao fenómeno estatal, não mais se 
referindo ao Estado-aparelho mas ao Estado-comunidade, o que denota que a 
Igreja tenderia a apelar à vontade popular, em qualquer mediação dos poderes 
governativos do Estado (Jasonni, 2004, p. 217).

Resgatamos, deste modo, formas possíveis de conceptualizar a Igreja 
Católica e descrever sinteticamente as relações que tem mantido com o Estado ao 
longo da história, a sua inscrição nos contextos históricos e as suas possibilidades 
de diálogo com o Estado, abertas e materializadas no tempo. Assumindo, como 
pressuposto, que essas possibilidades de diálogo são postas, preferencialmente, 
nos momentos de mudança, perante situações refl exivas, debruçar-nos-emos em 
seguida sobre a clarifi cação conceptual do tipo de mudança que selecionamos, 
as mudanças dentro da esfera política-estatal, e da sua especifi cidade no período 
contemporâneo.
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2. A Mudança Política no Enquadramento da Modernidade Política 

A questão da mudança política, como muitos outros temas relacionados 
com a vivência social, tem sido debatida há muito tempo, como atesta o exame 
crítico de Aristóteles da teoria platónica das revoluções, no Livro V da Política 
(Aristóteles, 1998, pp. 429-435).

Rebatendo Platão, que concebe o tempo como a causa de todas as mudanças 
e o depauperamento que atinge os cidadãos que esbanjam os seus bens e se 
endividam como a causa que suscita revoltas (Aristóteles, 1998, p. 433 e p. 435), 
Aristóteles estabeleceu que as revoltas ocorrem sempre devido à desigualdade, 
o que faz com que sejam aqueles que procuram a igualdade quem, de um modo 
geral, desencadeia as revoltas (Aristóteles, 1998, pp. 351-352). 

Propõe, outrossim, que as transformações políticas ou afetam o regime, 
visando substituir o poder vigente por outro, ou, então, não afetam o regime 
estabelecido e, mesmo no caso em que preferem conservá-lo, pretende-se que o 
governo recaia sob a alçada dos sublevados (Aristóteles, 1998, p. 351). 

Ao discutir a questão da mudança política, o fi lósofo grego indica-nos uma 
possibilidade de defi nição da alteração política a partir das suas causas e das 
formas que apresentaram no período clássico. De forma sumária, a mudança 
política traduzir-se-ia em transformações que afetam o regime ou o governo 
vigente, que se dão sob a forma de revoltas ou revoluções e que têm como causa 
primária a desigualdade social.    

 Mais recentemente, quando aborda a questão da mudança política, Carmen 
González Enríquez apresenta a vida política, desde a formação da sociedade e do 
Estado modernos, constituída por um processo de contínua mudança, entendendo 
que nem na perspetiva internacional, nem na nacional, se pode falar de sistemas 
estáticos e que mesmo os países aparentemente mais estáveis, na esfera política, 
sofrem modifi cações nas suas relações sociais, nas suas confi gurações culturais e 
nas suas possibilidades técnicas, que se traduzem, cada vez mais rapidamente, 
em mudanças políticas (Enríquez, 1995, p. 369). 

Entretanto, se a vida política moderna implica a mudança permanente, 
divisamos através da autora que não existe uma teoria geral de mudança política. 
Assevera que as tentativas no sentido de conceptualizar e teorizar a mudança 
política oferecem perspetivas sincréticas e ecléticas, mas, no entanto, quando os 
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teóricos querem ir mais além do arsenal de explicações de distinta origem sobre 
a mudança ocorrida e tentam construir um conjunto de proposições com certo 
valor preditivo sobre a mudança possível em qualquer sociedade, o nível de 
abstração obtido é tão alto que os seus enunciados deixam de ser verifi cáveis na 
realidade (idem, p. 369). 

De acordo com Enríquez, precisamente porque a mudança faz parte tão 
substantiva da vida política, difi cilmente pode ser isolada e analisada como um 
fenómeno separado e, por outro lado, uma teoria da mudança política exigiria 
uma clara defi nição prévia do conceito ou, por exclusão, do seu contrário, a 
estabilidade ou continuidade políticas. 

Contudo, nenhuma destas coisas tem uma defi nição unívoca e um mesmo 
fenómeno pode ser considerado de distintas perspetivas da política como uma 
mudança ou como uma continuidade. Como exemplo, questiona se a substituição 
de um partido governante por outro, através do processo eleitoral democrático, 
deve defi nir-se como uma mudança ou é uma amostra da estabilidade da 
democracia (ibidem, p. 370). 

A proposta de Enríquez vai no sentido de que existem momentos históricos, 
períodos curtos, em que coincidem numerosas transformações que alteram em 
conjunto as normas institucionais e de negociação por que se regem as relações 
políticas de um país, momentos que receberam uma atenção especial e que se 
converteram em objeto de teorias específi cas, não sobre a mudança política em 
geral, mas sim sobre estas formas particulares de mudança rápida e fundamental, 
que, no seu entender, assumem as formas de revoluções e de transições para a 
democracia (cf. Enríquez, 1995, p. 370)

Não possuindo ainda o fenómeno mudança política, em todas as suas 
dimensões, uma dignidade teórica autónoma (Aguilera de Prat, 2010, p. 603), 
consideramos, para os objetivos do nosso trabalho, satisfatória a proposta de 
Enríquez (1995) e assumimos a mudança política como uma transformação, que 
altera em conjunto as normas institucionais e de negociação por que se regem as 
relações políticas de um país. Esta defi nição, sendo restrita, tem a particularidade 
de não apresentar as formas que a mudança pode assumir e as respetivas causas, 
mas não exclui a possibilidade de conceber a mudança política como alterações 
ao nível do regime e/ou governo, como estabelece Aristóteles (1998).
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Em relação às formas que a mudança política pode assumir, já vimos que 
Aristóteles (1998) fala de revoltas e revoluções e que Enríquez (1995) destaca 
revoluções e transições para a democracia. Ao abordar esta questão, Norberto 
Bobbio (2000) salienta que, há cerca de um século, os termos reforma e revolução 
indicam as duas estratégias alternativas que foram sucessivamente adotadas no 
âmbito do movimento operário para transformação da sociedade, no sentido 
socialista (Bobbio, 2000, p. 577). 

Bobbio sustenta que a importância dessa alternativa surge do facto de 
que ela compreende e resume, de algum modo, todos os outros contrastes que 
contrapuseram, uns aos outros, os diferentes partidos operários e dividiram em 
diferentes fações o interior do mesmo partido operário, como, por exemplo, a 
oposição entre a democracia e a ditadura. No seu entender, caraterístico dos 
reformistas é a fi delidade ao método democrático, em relação tanto à conquista 
quanto ao exercício do poder e uma das anunciações programáticas distintiva da 
ala revolucionária é a ditadura do proletariado (idem).  

Contudo, se é correto afi rmar que a antítese reformas-revolução serve melhor 
do que qualquer outra para caracterizar a antiga e sempre renovada oposição 
no interior do movimento operário entre os dois modos distintos de conceber 
a passagem da sociedade capitalista para o socialismo, é incorreto concluir que 
todas as antíteses se resumam nesta e que a relação entre os fautores das reformas 
e os fautores da revolução se apresente sempre em forma de antítese, dado que é 
preciso ter sempre em mente que esta antítese se refere ao modo através do qual 
se dá a mudança e não ao resultado (ibidem, pp. 579-580).

Tomando como referência o movimento operário, julga Bobbio que, em relação 
ao resultado, é necessário distinguir o fi m intermediário, o fi m ulterior, ou mesmo o 
fi m último. A conquista do poder é o fi m intermediário de toda a estratégia política, 
o socialismo, o fi m ulterior, ou pelo menos, aquela transformação da sociedade que 
permite a passagem fi nal para a sociedade sem classes, o fi m último. Enquanto em 
relação ao fi m intermediário, a antítese reforma-revolução conserva todo o seu valor, 
em relação ao fi m ulterior e ao fi m último é muito menos clara (cf. Bobbio, 2000, p. 580).   

Estabelece Bobbio que se pode afi rmar que quem é favorável a uma mudança 
gradual, também está em geral fi rmemente convencido de que é não apenas 
necessário, mas também sufi ciente, o método democrático, e que, portanto, 
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o problema da conquista do poder se resume inteiramente à luta para obter a 
maioria das cadeiras no parlamento e à formação de um governo de maioria 
socialista (idem). 

Por outro lado, lembra que quem propõe a estratégia revolucionária sustenta, 
em geral, que o método democrático pode ser também necessário, especialmente 
em períodos de grande desenvolvimento económico, mas nunca é sufi ciente para 
alcançar o objetivo da transformação radical da sociedade e, por conseguinte, é 
preciso prever o momento em que se torna indispensável «o golpe do martelo» 
da ação revolucionária que não respeita, não pode respeitar, as regras do jogo 
democrático (ibidem, p. 580).   

Menos clara, no seu entender, é a antítese em relação ao fi m, em especial em 
relação ao fi m último, habitualmente defi nido em termos tão vagos como libertação 
de todos os homens das relações de exploração, emancipação humana, reapropriação 
por parte dos homens das suas faculdades, sociedades sem classes e sem Estado, 
reino da liberdade em oposição ao reino da necessidade, a ponto de tornar difícil 
qualquer diferenciação e inconcludente qualquer tentativa de determiná-la. 

Repara Bobbio que uma diferença que pode ser observada diz respeito 
à própria relevância do fi m último no projeto político como um todo, porque 
se, para os reformistas, o fi m é nada e o movimento é tudo, entendendo-se por 
movimento tanto o progresso social, quanto a agitação e a organização política e 
económica para a implementação de tal progresso, para os revolucionários, o que 
conta é o fi m, com base no qual somente se deve avaliar a validade da estratégia 
(Bobbio, 2000, pp. 580-581).  

Em relação aos precedentes históricos do tema reforma-revolução, sustenta 
que com a Revolução Francesa nasceu o modelo de todas as revoluções posteriores, 
já que foi colocada em oposição, positiva ou negativamente, à era precedente, 
chamada a era das reformas ou dos princípios reformadores. Todavia, defende 
que isso não quer dizer que o termo revolução fosse desconhecido da linguagem 
política da era precedente destacando o Livro V da Política de Aristóteles, mas 
sustenta que somente a partir de um discurso de Condorcet, datado de junho 
de 1793, que propôs que a palavra «revolucionário» só se aplica às revoluções 
que têm a liberdade por objeto, o termo revolução adquire um signifi cado mais 
específi co (idem, pp. 583-584).
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Antes da revolução, o termo utilizado para designar uma mudança específi ca 
e de importância bem mais ampla era «reforma», a partir da qual se abarcava, em 
toda a sua extensão, o fenómeno da crise religiosa que atravessou a Europa do 
século XVI em diante (ibidem, p. 585). 

Somos acautelados, outrossim, a não considerar que antes da Revolução 
Francesa era estranha, ao pensamento político, a ideia de revolução, entendida 
como transformação radical da sociedade, dado que a ideia do novus ordo, da 
queda e do renascimento, entrou na história do Ocidente através da conceção 
profética da história da tradição judaico-cristã e alimentou, em vários períodos, 
as visões e os movimentos milenaristas; mas, ao contrário das formas proféticas 
e utópicas do pensamento revolucionário, voltadas para um passado mítico, a 
grande revolução, fi lha do iluminismo, está voltada para o devir, para a edifi cação 
de uma sociedade antes jamais vista (Bobbio, 2000, pp. 585-586). 

Este considerando encontra ressonância na análise da relação do 
fundamentalismo com a modernidade em Eisenstadt (1997), particularmente, 
quando este defende que somente a partir das grandes revoluções culminam 
as potencialidades heterodoxas que se desenvolveram, principalmente, nas 
civilizações axiais com forte orientação terrena, em que a esfera política era 
vista como uma das esferas da concretização da sua visão transcendente 
(Eisenstadt, 1997, p. 23).    

Entrementes, considerando que, não obstante a sua oposição em relação 
ao método, as estratégias da reforma e da revolução são, ambas, fi lhas de uma 
conceção da história entendida como mudança e como progresso (Bobbio, 2000, 
p. 589), um aspeto questionável é a sua relação com o processo de modernização 
societal. 

Enquanto Ronald Inglehart descreve a modernização como um processo 
que aumenta as capacidades políticas e económicas de uma sociedade através da 
burocratização e por meio da industrialização, respetivamente (Inglehart, 1999, 
p. 5), Eisenstadt concebe-a como um novo tipo de civilização, cujo cerne reside 
na cristalização e no desenvolvimento de um modo, ou modos, de interpretação 
do mundo, tratando-se assim de um programa cultural próprio, aliado ao 
desenvolvimento de um conjunto ou conjuntos de novas formações institucionais 
que têm inscritas uma abertura e incerteza sem precedentes (Eisenstadt, 2007, p. 10).
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Sugere Enrique Calvo que se aceita uma defi nição que a identifi ca com os 
processos de mudança social, que se produzem como consequência da construção 
histórica, assim como da permanente reconstrução posterior de duas instituições-
tipo, interdependentes e relacionadas entre si: o capitalismo industrial de 
mercado e o Estado nacional, também chamado Estado moderno, posteriormente 
transformado em Estado democrático de direito e em Estado do bem-estar (cf. 
Calvo, 1995, p. 331). 

Em termos factuais, assegura este autor que isto signifi ca tanto o processo 
histórico pelo qual na Europa se passou de uma sociedade estamental e feudal, 
vigente até 1450, aproximadamente, à atual sociedade de classes, democrática 
e de mercado, desigualmente vigente desde 1850, como à posterior exportação, 
tantas vezes coerciva, do dito modelo do processo, originalmente europeu, 
ao resto do mundo não europeu: primeiro América, depois Ásia e por último 
África, sem que tais processos extraeuropeus de modernização tardia tenham 
terminado.

É sua proposta que, no que respeita ao conteúdo substancial do processo 
de modernização, se destaque, em primeiro lugar, a substituição de um modelo 
produtivo baseado na estabilidade da economia de subsistência por algum outro 
novo, capaz de gerar uma taxa de poupança sufi cientemente elevada que se 
reinveste produtivamente, alimentando assim um círculo virtuoso autossustentável 
de poupança-investimento onde a produção cresce multiplicativamente (idem).    

Em segundo lugar, a mudança económica setorial, pela qual se passa de 
uma economia primordialmente agrária a outra principalmente industrial, 
durante a primeira fase modernizadora, e por fi m a uma economia de serviços, 
correspondente à chamada sociedade de consumo de massas, regulada pelo 
Estado do bem-estar (ibidem).

Em terceiro lugar, a substituição de um sistema de estratifi cação social 
impermeável, correspondente à sociedade estamental, por outro permeável, 
correspondente à sociedade de classes, e capaz de facilitar a mobilidade social, 
o que exige a substituição dos prévios mecanismos de alocação de status do tipo 
adscritivo, ou seja, derivados do nascimento, como o sexo, a herança, o habitat 
ou a etnia, por outros novos do tipo aquisitivo, os baseados no próprio esforço, 
no mérito acumulado ou na realização pessoal e que precisa da construção de 
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determinados canais meritocráticos e igualitários de mobilidade e ascensão social, 
como instituições de ensino, redes de transporte, mercados de trabalho, cidades 
e habitações, meios de comunicação, infraestrutura sanitária, equipamentos 
urbanos, etc. (cf. Calvo, 1995, pp. 331-332).    

Em quarto lugar, a substituição de um modelo de regulação demográfi ca 
baseado no equilíbrio entre altas taxas vitais de fecundidade e mortalidade por 
outro novo modelo estável, baseado no equilíbrio entre a baixa mortalidade e 
a baixa fecundidade, o que exige um prévio processo de declínio sustentado 
pelas ditas taxas, acompanhado de abundantes fl uxos migratórios e seguido pela 
restruturação das relações familiares de parentesco, isto é, o que se conhece como 
transição demográfi ca (idem).    

Em quinto lugar, a coordenação dos sistemas públicos de autoridade política, 
legal e administrativa que, de fundamentalmente locais e autossufi cientes, 
passam a estar abstratamente centralizados por um único ordenamento legal 
e jurisdicional, hierarquicamente articulado e dotado de acionável segurança 
jurídica, que se traduziu no processo de construção histórica do Estado de 
Direito, inicialmente despótico, posteriormente democrático, o que implica tanto 
a extensão da participação política e a aparição de codifi cações autónomas, os 
registos da propriedade, o direito mercantil e administrativo, os códigos civil e 
penal, como o crescimento quantitativo e qualitativo das administrações públicas 
(militares, tributárias, infraestruturais, educativas, sanitárias e de bem-estar ou 
previsão social), com crescente intervencionismo estatal regulador da economia 
(cf. Calvo, 1995, p. 332). 

Em sexto e último lugar destaca a aparição de agências institucionais 
educativas, especializadas na constante elevação do capital humano agregado, 
o que supõe expandir permanentemente os níveis de escolarização e de acesso 
aos meios de comunicação alcançados pela população, assim como desenvolver e 
aumentar em progressão geométrica os recursos investidos em ciência, tecnologia, 
investigação e desenvolvimento e não em outros elementos que, às vezes, parecem 
necessários, como são uma ética religiosa baseada no ascetismo intramundano ou 
o surgimento de uma cultura individualista, secularizada e reivindicadora das 
liberdades pessoais e dos direitos humanos, que, como revela a experiência da 
modernização tardia do Extremo Oriente, não são requisitos essenciais (idem).   
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Deste modo, se cruzarmos as leituras das estratégias de mudança política 
de Bobbio (2000) com a leitura das dimensões da modernização de Calvo (1995), 
descortinamos que, na contemporaneidade, a mudança política relaciona-se, no 
sentido em que possibilita e é possibilitada, com o processo de modernização 
política.  

A modernização política, conforme Eisenstadt, corresponde historicamente 
aos tipos de sistemas políticos que se constituíram na Europa Ocidental a partir 
do século XVIII e depois se estenderam a outras partes do globo. Caracteriza-se 
pelo desenvolvimento de uma série de elementos no interior do sistema político, 
nomeadamente a diferenciação, a unifi cação e a centralização do sistema político, 
do poder e dos recursos políticos fl utuantes, porque não vinculados a grupos 
adscritivos (Eisenstadt, 1991, p. 209). 

Estas características manifestam-se, em termos concretos, na formação de 
uma estrutura política altamente diferenciada, no que diz respeito às instituições 
e papéis específi cos, à centralização e ao estabelecimento de orientações e 
objetivos específi cos; no alargamento cada vez maior do âmbito das atividades 
legais, administrativas e políticas centrais e pela sua penetração em todas as 
esferas e setores da sociedade; na extensão contínua do poder político virtual a 
grupos mais vastos da sociedade; no enfraquecimento das elites tradicionais e da 
legitimação tradicional dos governantes; no estabelecimento de um certo tipo de 
responsabilização ideológica, geralmente também institucional, dos governantes 
perante os governados, que são os detentores do poder político virtual (idem, pp. 
209-210). 

Tomando como referência a tipologia de legitimação de Weber, explica 
Eisenstadt que, num sistema político moderno, a legitimação política tradicional 
não pode ser a predominante, uma vez que se opõe a ideologia da responsabilização 
dos governantes perante os governados, podendo predominar a legitimação do 
tipo carismático, legal-racional, ou mesmo social, no sentido da devoção a valores 
sociais seculares (ibidem, p. 210).   

Enfatizando a interação entre instituições políticas e governados, este autor 
destaca que em etapas distintas da modernização política surgiram diferentes 
padrões de expressão e agregação das exigências políticas e de mobilização de 
apoio político, em que se podem discernir alguns dispositivos institucionais 
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gerais, desenvolvidos em muitos sistemas políticos modernos, como os grupos 
de pressão, os movimentos sociais, a opinião pública e os partidos políticos 
(Eisenstadt, 1991, p. 211). 

Descortinamos que se os partidos políticos constituem as formas mais 
elaboradas de organização política moderna e que desempenham funções 
cruciais de agregação de exigências políticas, os grupos de interesse ou de pressão 
orientam-se para a satisfação de interesses específi cos e concretos, que podem ser 
económicos, religiosos, culturais ou políticos, enquanto os movimentos sociais 
visam, em regra, a criação de uma nova sociedade total ou de um novo sistema 
político e a opinião pública abarca grupos ou pessoas que têm uma atitude fl exível 
em relação a interesses específi cos e que se preocupam sobretudo com a avaliação 
sóbria dos valores e com as possibilidades concretas de um programa político (cf. 
Eisenstadt, 1991, pp. 211-212).  

Numa perspetiva próxima, Gianfranco Pasquino recomenda que toda a 
defi nição de modernização política há de ser tal que permita captar o processo 
no seu desenvolvimento dinâmico, sem assumir como modelo formas políticas 
existentes, deve também permitir enuclear as características de modernidade, 
tanto as relativas aos cidadãos como as relativas ao sistema político e evitar 
a confusão entre modernidade e democraticidade, o que torna a defi nição 
mais satisfatória, e a que mais atende a estes requisitos, aquela que acentua 
a igualdade, a capacidade e a diferenciação como características principais 
(Pasquino, 2004, p. 768). 

Deste modo, estipula que existe modernização política quanto à população 
de uma comunidade política, no seu conjunto, quando se verifi ca a transição de 
uma condição generalizada de súbditos para um número crescente de cidadãos 
unidos entre si por vínculos de colaboração, passagem esta que é acompanhada 
pela expansão do direito de voto e de participação política, por uma maior 
sensibilidade e adesão aos princípios de igualdade e por uma mais ampla 
aceitação do valor das leis erga omnes (Pasquino, 2004, p. 768). 

Em relação ao desempenho do governo, e do sistema na sua globalidade, 
existe modernização política quando se verifi ca um aumento da capacidade das 
autoridades em dirigir os negócios públicos, em controlar as tensões sociais e 
em enfrentar as exigências dos membros do sistema. Em relação à organização 
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da esfera política, há modernização quando se verifi ca uma maior diferenciação 
estrutural, uma maior especifi cidade funcional e uma maior integração de todas 
as instituições e organizações que fazem parte da esfera política (idem).

Pasquino defende que esta defi nição é bastante efi caz, porque exige somente 
um crescimento indefi nido e inevitável no âmbito das três dimensões, mas também 
permite detetar analiticamente incrementos numa dimensão e declínio noutras, além 
da incompatibilidade entre tipos diferentes de incrementos simultâneos (ibidem).  

Logo, averiguamos nos entendimentos expostos acerca da modernidade 
política alguns aspetos em comum, particularmente, a variabilidade deste 
processo, entendida como a sua abertura a múltiplas possibilidades de realização. 

Esta variabilidade e a relação que pretendemos estabelecer entre as mudanças 
políticas e a modernidade política estão manifestas em Calvo, que estipula que 
conforme o mercado e a sociedade civil se modernizam, o Estado absoluto do Antigo 
Regime transforma-se durante o século XIX europeu no Estado liberal de direito e 
que aquando da segunda industrialização, desde os fi nais do século XIX, excedido o 
turbulento período de entre guerras, o Estado democrático de direito se transformou 
no Estado social-democrata do bem-estar, ou Estado social de direito, somente 
consolidado depois da Segunda Guerra Mundial (cf. Calvo, 1995, pp. 363-364). 

Lembra que esta trajetória, linearmente seguida, com diversas variantes por 
países como o Reino Unido, França ou o norte da Europa, pode ser considerada 
como o modelo canónico ou ortodoxo de modernização política (Calvo, 1995, p. 
364). Entretanto, salienta este autor, esta tendência linear de mudança política 
progressista nem sempre foi bem aceite, pois despertou uma forte reação 
conservadora que rejeitou a conveniência, primeiro, da extensão dos direitos 
políticos a toda a cidadania durante o século XIX e depois a generalização dos 
direitos sociais a toda a população durante o século XX. 

Em consequência, a continuidade desta tendência linear de mudança 
política modernizadora viu-se muitas vezes alterada por quebras ou ruturas 
que a distorceram, introduzindo novas tendências heterodoxas alternativas, que 
podem ser reduzidas a quatro variantes políticas, também com efeitos reativos, 
nomeadamente, o nacionalismo, a revolução a partir de cima, o totalitarismo nazi 
ou fascista e o totalitarismo comunista (idem). 
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Sustenta Calvo que todos estes desvios de modernização tardia, em relação ao 
paradigma original, têm em comum o autoritarismo que apresentam, explicável 
como um mecanismo de centralização política necessário para iniciar o processo 
de modernização e o seu caráter perverso advém das ameaças que suscitam à 
conversão civil do Estado (ibidem).

Este autor considera ambivalentes as consequências políticas da modernização 
(Calvo, 1995, p. 363) e, neste aspeto, consideramos que vem ao seu auxílio o que 
estabelece Bobbio quando mostra que consoante seja a estratégia de mudança 
política, reformista ou revolucionaria, o progresso é interpretado distintamente, ou 
seja, em primeira instância como produto acumulativo de pequenas mudanças e em 
segunda instância, em termos dialéticos, como o resultado de crises determinadas 
por contradições insolúveis (Bobbio, 2000, p. 591). 

Assim, a modernização política, enquanto uma via para o progresso, também 
ocorre conforme as estratégias de mudança que lhe são subjacentes. Todavia, 
Eisenstadt observa que valeria a pena explicar as diferenças estruturais inerentes 
aos processos de modernização em sociedades distintas pelas diferenças nas 
orientações e nos objetivos das principais elites modernizadoras, por um lado, e 
nas tendências e orientações modernizadoras dos estratos sociais mais vastos, por 
outro (Eisenstadt, 1991, p. 225).  

Isso justifi ca-se se consideramos que, para este autor, as sociedades modernas 
não são simplesmente produtos historicamente convergentes de padrões de 
modernização, como industrialização capitalista, democratização política ou 
secularização cultural, mas também, que os núcleos religiosos das diversas civilizações 
se mantêm enquanto fontes culturais de diferentes programas de modernidade, de 
um impacto continuado sobre as dimensões socioeconómicas, político-institucionais 
e técnico-científi cas das sociedades modernas, tanto que, as antinomias da 
modernidade, que ajudam a confi gurar as suas múltiplas formas, materializadas em 
diferentes orientações culturais, instituições e confi gurações societais, derivam das 
tensões e contradições entre componentes universalistas e particularistas, utópicas e 
pragmáticas, destes núcleos religiosos civilizacionais (Carreira da Silva, 2011, p. 20).  

Num outro registo, Inglehart, que também mantém próximas as 
transformações ocorridas noutras dimensões da sociedade com as mudanças 
sociopolíticas, subescreve o entendimento que as mudanças políticas, culturais 
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e económicas seguem juntas diretrizes coerentes e transformam o mundo por 
caminhos que geralmente são previsíveis (Inglehart, 1999, p. 449).

De um modo geral, afi gura-se consensual o entendimento acerca da relação 
entre a mudança política, como as transformações societais, destacando-se as 
leituras circulares, em que ela aparece, simultaneamente, como parte ativa e 
resultado de transformações que têm impactos em todas as dimensões da vida 
social, seja o económico, o relacional, o jurídico ou o simbólico, confi rmando 
que, como subescreve Eisenstadt, a esfera política “é uma das sedes principais da 
ordem mundana” (Eisenstadt, 1991, p. 5). 

O que não se afi gura consensual é a previsibilidade dos rumos da mudança 
política e dos processos modernizadores a ela associados, variando os enfoques 
segundo as premissas teóricas/metodológicas que sustentam a análise. Embora 
relevante em termos teóricos, essa discussão estenderia os limites do nosso 
propósito, a discussão do conceito de mudança política e a sua relação com a 
modernização política. 

3. O Posicionamento Público como Mecanismo Moderno de 
Intervenção Social

Os dois momentos anteriores deste capítulo mostram que as alterações 
ocorridas ao nível dos sistemas de relações Igreja e Estado comportam em si diálogos 
com as mudanças políticas, no sentido geral, e, em particular, com a modernização 
política, a face que estas mudanças assumem nos últimos três séculos. 

Se, como vimos, o século XIX foi o século das concordatas e o século XX marca 
uma nova condição da Concordata, descortinamos que na fase mais confl ituosa, 
o instrumento concordatário regeu as relações da Igreja com a modernidade, a 
partir do Estado. Aceitando a conceptualização da sociedade como um sistema 
social operativamente fechado, assentado na comunicação (Luhmann, 2007b, p. 
157), e da sociedade moderna como uma sociedade funcionalmente diferenciada 
(idem, p. 589), é nosso pressuposto que na fase que coincide com a perda de 
força do instrumento concordatário, a Igreja Católica passou a fazer, igualmente, 
uso de mecanismos que a própria sociedade moderna fornece. O posicionamento 
público seria um desses mecanismos.
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Do âmbito do marketing chega a recomendação de se considerar um 
posicionamento como uma política e não um resultado, uma decisão estratégica 
que tem uma fi nalidade de perceção, e defi ne-se o posicionamento como uma 
escolha estratégica que procura dar uma imagem credível, diferente e atrativa 
a uma oferta, no seio de um mercado e na mente dos clientes (Lindon et al., 
2004, p. 154).

Com base numa revisão da literatura, Francisco Serralvo & Márcio Furrier 
(2005) defendem que este conceito tem destaque, mas que o seu tratamento 
conceitual se tem mostrado pouco estruturado e que, pese embora, se tenha chegado 
a um conceito genérico que abranja o cerne do problema do posicionamento, 
é de se esperar que autores, em função da apropriação do conceito por outras 
áreas, continuem utilizando defi nições mais específi cas às suas aplicações. De 
modo geral, destacam duas orientações básicas: o posicionamento percetual, 
ligado às problemáticas de posicionamento de marca e produto, e a orientação 
organizacional, voltada para a defi nição do lugar a ser ocupado pela empresa no 
cenário competitivo. 

Como o Dicionário da Língua Portuguesa (2011) assume por «posição» a 
forma como uma pessoa ou coisa está colocada, disposta ou orientada perante 
algo, deduzimos que, de forma restrita, o posicionamento, ou a tomada de 
posição, é um ato através do qual algo determinado se situa em relação a algo 
determinado e/ou indeterminado, a partir da facultação de informações passiveis 
de serem compreendidas. 

Considerando que o que nos move é o posicionamento da Igreja Católica 
perante factos sociais específi cos, cruzamos os aspetos que devem estar presentes 
no conceito de posicionamento com a defi nição de posição. Assumimos, deste 
modo, o posicionamento como um procedimento comunicativo que permite, 
no nosso caso, a Igreja situar-se ou ressituar-se perante mudanças políticas e, 
enquanto tal, comporta uma mundividência, constitui uma estratégia e destina-
se a mentes humanas, portanto, tem propósitos cognitivos.   

Todavia, intensiva e extensivamente este procedimento tem várias dimensões. 
Circunscritos aos objetivos da investigação, selecionamos a dimensão pública do 
posicionar-se. Inevitavelmente, este aspeto remete-nos à clarifi cação do que é o 
público, tarefa que ganha forma sob a alçada da proposta de Habermas (1984), 
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que fala do público como uma esfera, uma vez que entende que o âmbito do que 
é público contrapõe-se ao privado e aparece, às vezes, como a esfera da opinião 
pública que se contrapõe diretamente ao poder público, podendo incluir os 
órgãos estatais ou os “media” que, como a impressa, servem para que o público 
se comunique (Habermas, 1984, pp. 14-15).

Atenta Habermas que muito antes de sociedade burguesa já se falava 
do «público» e do «privado», dado que são categorias de origem grega que 
foram transmitidas na sua versão romana. Assim, são «públicos» certos 
eventos quando eles, em contraposição às sociedades fechadas, são acessíveis 
a qualquer um e o emprego mais frequente dessa categoria se dá no sentido 
de opinião pública, de uma esfera pública revoltada ou bem indignada ou 
informada (Habermas, 1984, p. 14). 

Num sentido ainda mais lato, vale dizer que público é a designação dada ao 
conjunto de pessoas que, tanto para a formulação dos juízos acerca da verdade, da 
bondade e da beleza, como para a decisão acerca da conformidade dos discursos 
e das ações, recusam o argumento da autoridade e a conformidade a imperativos 
da tradição, procurando em seu lugar, através da crítica racional metodicamente 
conduzida, descobrir por si as regras da vida (Rodrigues, 2007, p. 21).

Consequentemente, um posicionamento institucional público seria um 
evento a partir do qual uma instituição se situa perante um determinado facto 
de forma acessível a qualquer um, portanto, não de forma restrita à instituição. 
Logo, uma decisão estratégica institucional é pública quando comporta 
os elementos do que é público, ou seja, quando assenta num publicitar, 
caracterizado pela acessibilidade e transparência, que pode carregar, ou estar 
sujeito, a crítica racional.    

Portanto, este evento comporta a marca da modernidade. Estabelece Rodrigues 
que a génese das noções de público, da esfera pública e da opinião pública é 
indissociável da emergência da questão comunicacional, questão que surge e se 
consolida no quadro da dimensão moderna da experiência. Sustenta ainda que esta 
associação entre a noção do público e a modernidade tem a ver com o facto de o 
público ser uma categoria destinada a servir de fundamento e de legitimação da 
experiência, em substituição do fundamento transcendente da tradição, para com o 
qual a modernidade pretende romper (Rodrigues, 2007, p. 21). 
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Na Idade Média europeia, a contraposição entre público e privado, embora 
corrente, não tinha vínculo de obrigatoriedade e não existiu uma antítese 
entre esfera pública e esfera privada, segundo o modelo clássico antigo ou 
moderno (Habermas, 1984, p. 17). Entre os senhores feudais, só os religiosos 
possuíam, além das ocasiões civis, um local para a sua representação. A Igreja e 
a representatividade pública estavam, como ainda estão, asseguradas no ritual 
religioso, na liturgia, na missa e na procissão. Na corte do monarca está reunida 
e tornada mais nítida a última confi guração da representatividade pública, no 
meio de uma sociedade que se ia separando do Estado. Só então é que, num 
sentido especifi camente moderno, se separam esfera pública e esfera privada 
(idem, pp. 23-24). 

Assim, a redução da representatividade pública, que ocorre com a 
mediatização das autoridades estamentais através dos senhores feudais, cede 
espaço a uma outra esfera, que é ligada à expressão “esfera pública” no sentido 
moderno: a esfera do poder público, que se objetiva numa administração e no 
exército permanentes, o que torna a permanência dos contatos no intercâmbio 
de mercadorias e de notícias (bolsa, imprensa) uma atividade estatal continuada 
(Habermas, 1984, p. 31). 

Neste sentido, existe uma estreita relação entre a emergência do público 
nas sociedades ocidentais e a fase do mercantilismo, em que se constituem as 
economias nacionais e territoriais, com o Estado moderno e, somente nesta fase, 
os elementos do sistema de trocas pré-capitalista, os elementos de intercâmbio 
de mercadorias e de informações demonstraram a sua força revolucionária 
(idem, p. 30).

Entre um conjunto de condicionalismos que engloba a nova ordem 
económica e política, a substituição do oikos familiar pelo mercado, que conduziu 
a transposição da economia doméstica para a economia política, e a imprensa, 
que embora com circulação restrita constituiu uma peculiar força explosiva, 
destaca Habermas o interesse das novas autoridades em tornar a imprensa útil às 
intenções da administração. Defende que ao se servirem desse instrumento a fi m 
de dar a conhecer os decretos e as portarias, o alvo do poder público tornou-se 
autenticamente um «público» (cf. Habermas, 1984, pp. 33-35). 
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Lembra que são bastante conhecidas as grandes tendências que se impõem até 
ao fi nal do século XVIII. Os poderes feudais, a Igreja, a realeza e a nobreza, dos quais 
depende diretamente a representatividade pública, decompõem-se ao longo do 
processo de polarização e, por fi m, cingem-se, de um lado, em elementos privados 
e, do outro, em elementos públicos. Por exemplo, a posição da Igreja modifi ca-
se com a Reforma, quando a ligação que ela representa com a autoridade divina 
se torna coisa privada. A chamada liberdade da crença assegura historicamente a 
primeira esfera da autonomia privada, enquanto a própria Igreja continua a existir 
como uma corporação de Direito Público, entre outras (idem, p. 24).

Em suma, não podemos falar de público para a experiência tradicional, uma 
vez que o fundamento da experiência tradicional é dado de maneira transcendente 
e é, por conseguinte, indiscutível, na medida em que os seus princípios 
reguladores não são objeto de crítica e de redescoberta, mas objeto de permanente 
reinterpretação e constante atualização. Deste modo, é com a modernidade que 
o público emerge como instituição destinada a gerar, impor e gerir os valores da 
razão crítica e da procura de novos fundamentos da experiência e, neste sentido, 
institui-se como instância crítica destinada a substituir as autoridades civil e 
eclesiástica (Rodrigues, 2007, p. 21 e p. 23).

Deste modo, a Revolução Francesa e a liberdade da imprensa são os dois 
processos fundamentais que consumam a institucionalização do público como 
força legítima moderna e dessa consumação decorre a confi guração do público, 
de que somos hoje os herdeiros diretos (idem, p. 24).

Com a sua institucionalização, de esfera crítica destinada a assegurar a 
formação de juízos e de decisões, o público converte-se em instituição de recursos, 
em força para fazer valer e impor pretensões de validade, assim como a imprensa, 
de espaço aberto à livre discussão e ao livre confronto, torna-se num campo de 
forças em que se jogam os interesses particulares dos diferentes campos sociais, 
que se confrontam com vista à mobilização do público em seu favor (ibidem).

Vislumbra-se, portanto, que o público abarca funções políticas e, neste sentido, 
propõe Miranda (1985) que com a modernidade entra em crise a noção de corpo, 
mas isso só sucede à custa da crise permanentemente aberta na representação 
e no discurso e é neste processo que a noção de «espaço» adquire uma grande 
importância, pois é no trabalho sobre o espaço político que se exerce um trabalho 
de preenchimento do «vazio» deixado pelo corpo denso da soberania antiga. 
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Segundo Habermas, a esfera pública assume funções políticas na fase específi ca 
da evolução da sociedade burguesa, em que o intercâmbio de mercadorias e o 
trabalho social se emancipam das diretivas estatais, e no ordenamento político, 
tornando-se a esfera pública o princípio organizador dos Estados de Direito 
Burgueses com a forma de governo parlamentar (Habermas, 1984, p. 93). Assim, 
uma esfera pública, funcionando politicamente, aparece em primeiro lugar na 
Inglaterra nos fi nais do século XVII e início do século XVIII, a partir do momento 
em que forças que querem passar a ter infl uência sobre as decisões do poder 
estatal apelam ao público pensante, a fi m de legitimar reivindicações ante este 
novo fórum (idem, p. 75).

Consequentemente, o Estado de Direito, enquanto Estado burguês, 
estabelece a esfera pública atuando politicamente como órgão do Estado para 
assegurar institucionalmente o vínculo entre a lei e a opinião pública, o que 
faz com que a hegemonia da esfera pública seja uma ordem em que a própria 
dominação se dissolva. Logo, vislumbra-se que onde o ordenamento jurídico 
estatal é sancionado numa lei colocada como basilar, ou seja, uma lei basilar 
ou constituição, aparecem claramente articuladas as funções da esfera pública 
(Habermas, 1984, pp. 101-102 e p. 103). 

Assim, a esfera pública burguesa desenvolve-se no campo de tensões entre 
o Estado e a sociedade, mas de tal modo que ela mesma se torna parte do setor 
privado: 

A separação radical entre ambas as esferas, na qual se fundamenta a 
esfera pública burguesa, signifi ca inicialmente apenas o desmantelamento 
dos momentos de reprodução social e de poder político conjugados na 
tipologia das formas de dominação da Idade Média avançada. Com a 
expansão das relações económicas de mercado, surge a esfera do social, 
que implode as limitações da dominação feudal e torna necessárias formas 
de autoridade administrativa (Habermas, 1984, p. 169).

Porém, revela, logo na sua génese, a sua natureza polémica e paradoxal, 
uma vez que, por um lado, é regulada pelas normas da livre discussão 
e, por outro lado, é a instância de recurso para a imposição de interesses 
particulares, o instrumento por excelência de domesticação de consciências 
(Rodrigues, 2007, p. 24). 
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Neste sentido, entende Habermas que, desde a metade do século XIX, as 
instituições que asseguravam a reunião do público, enquanto público pensante, 
aparecem abaladas, uma vez que a família perde a função de um círculo de propaganda 
literária e o salão burguês, que complementava as associações de leitura do século 
XVIII, fi ca fora de moda. Encontraram substitutos no transcorrer do século XX que, 
apesar de toda a sua multiplicidade regional e nacional, tem tendencialmente em 
comum a abstinência quanto ao raciocínio literário e político, dado que a discussão 
em sociedade, entre indivíduos, já não cabe mais no modelo e cede lugar à atividade 
de grupo, mais ou menos obrigatória (cf. Habermas, 1984, pp. 192-193).

Daí que, relacionado com a evolução das instituições públicas, Habermas 
discuta a decadência da esfera pública literária. Considera que está rebentado 
o campo de ressonância de uma camada culta, criada para usar publicamente 
a razão, quando o público é fragmentado em minorias de especialistas, que 
não pensam publicamente, e uma grande massa de consumidores por meio de 
comunicação pública de massa (idem, p. 207). Acrescenta que a refuncionalização 
do princípio da esfera pública se baseia numa reestruturação da esfera pública, 
enquanto uma esfera que pode ser apreendida na evolução de sua instituição por 
excelência, a imprensa (ibidem, pp. 213-214).

Ainda, no rompimento da coesão do público, Habermas vislumbra a 
infl uência dos partidos quando transformados em expoentes de um sistema de 
associação pública, que deveriam intermediar e representar os interesses de um 
número cada vez maior de tais organizações que tinham ingressado na esfera 
pública, oriundas da esfera privada (Habermas, 1984, p. 239). 

Dialogando com um conjunto de críticas que a sua aceção inicial de esfera 
pública mereceu, Habermas introduz, em 1985, uma substancial reformulação 
do seu conceito quando pretere a conceção unitária em favor de uma conceção 
multiforme, ainda que linguisticamente unida. Passa a falar de uma rede altamente 
diferenciada de esferas públicas locais e suprarregionais, literárias, científi cas e 
políticas, interpartidárias de associações, dependentes dos média ou subculturais. 
Essas esferas públicas, independentes do sistema político e das suas necessidades 
de legitimação, transformam-se em espaços públicos dotados de autonomia, na 
medida em que utilizam o potencial do mundo da vida para a auto-organização e 
para uso auto-organizado dos meios de comunicação (Silva, 2002, p.139).  



136

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

Consequentemente, uma das confi gurações mais recentes do público é a de 
público fragmentado, confi guração que está associada à generalização do uso do 
plural. Mas os públicos já não são o espaço de interação entre os cidadãos que decidem 
debater livremente entre si acerca de questões problemáticas relevantes, com vista à 
obtenção de consensos aceites coletivamente, mas sim o conjunto dos indivíduos que 
são alvo de mensagens transmitidas pelos “media”, de que as sondagens procuram 
dar conta e medir do ponto de vista estatístico (Rodrigues, 2007, p. 25). 

Portanto, a imensa rede que constitui hoje a comunicação pública é resultado 
destes processos globais de diferenciação e complexidade sociais, tantos internos 
como externos ao espaço público, originando-se assim uma pluralidade de espaços 
(internacionais, nacionais, regionais, locais e subculturais de diferentes tipos) e de 
níveis de comunicação (presenciais, regulares ou episódicos e abstratos), e uma 
estrutura, também ela, diferenciada e altamente complexa, formada por múltiplos 
nós e cruzamentos desses espaços e níveis de comunicação, que dão origem a 
sempre novas e mais imprevisíveis confi gurações sociais (Esteves, 2003, p. 53).  

Então, afi gura-se que a luta pelas consciências na contemporaneidade se 
faz dentro de um espaço público multifacetado. Quando Bourdieu (1972) fala da 
opinião pública, que na sua perspetiva não existe, destaca este aspeto ao abordar 
a infl uência dos grupos na constituição do que se entende por opinião pública. 

Relativamente à infl uência da Igreja Católica na constituição da opinião 
pública, fi cou assente, em termos sociológicos e durante um determinado 
período, que ela estaria destinada a seguir os múltiplos destinos que as teses de 
secularização estipularam à religião no quadro da modernidade, para depois 
emergir como uma problemática limite para estas propostas.    

3.1. O Sustentáculo dos Posicionamentos Públicos Católicos: a 
Doutrina Social da Igreja.

Ao aproximarmos a discussão anterior do quesito religião e considerarmos o que 
Habermas (1984) e Rodrigues (2007) nos indicam acerca do signifi cado do nascimento 
do espaço público para a religião, destaca-se o estudo comparativo de Casanova 
(1994) na medida em que problematiza o caracter público das religiões modernas 
e faculta argumentos para a defesa de como é possível e do que representam os 
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posicionamentos da Igreja Católica no espaço público moderno, na medida em que 
dá particular atenção às consequências socio-históricas da publicação e da difusão 
internacional de alguns documentos saídos do Concílio Vaticano II.  

Considera-se que o cristianismo sempre teve um pensamento elaborado 
sobre a realidade social, como atesta a Carta aos Romanos de São Paulo, os 
escritos dos teólogos medievais sobre a questão da justiça dos juros sobre os 
empréstimos, os escritos de Bartolomeu de Las Casas e Francisco Vitória sobre 
os problemas da colonização e os sermões do P. António Vieira (Walsh, 1993, p. 
17). Todavia, a encíclica Rerum Novarum, de maio de 1891, que se pronuncia de 
modo solene sobre as questões sociais do seu tempo, provoca surpresa geral na 
época, inaugura uma longa série de documentos (idem, p. 18) e marca a transição 
do catolicismo intransigente para o catolicismo social (Mayeur, 1986, pp. 47-60). 

Casanova coloca a tónica no papel de quatro documentos do Concílio 
Vaticano II, nomeadamente, Dignitatis Humanae, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, 
e Christus Dominus, que formam o núcleo da nova autodefi nição coletiva da 
Igreja e que deram a principal direção para a reforma generalizada das igrejas 
católicas nacionais (Casanova, 1994, p.72). Defende que, sociologicamente, as 
consequências socio-históricas, intencionais ou não intencionais, liberadas pela 
publicação e pela generalizada internalização da mensagem desses documentos, 
são inegáveis (idem, p. 73).     

Para Casanova, o não expectável nos anos 80 não é a emergência de novos 
movimentos religiosos, ou da nova consciência religiosa, mas a revitalização e a 
assunção de papéis públicos precisamente por aquelas tradições religiosas que 
as teorias de secularização e a teoria de revitalização cíclica da religião haviam 
assumido que se tornariam marginais e irrelevantes no mundo moderno (cf. 
Casanova, 1994, p. 5). 

Assume como tese central do seu estudo o facto de que estamos 
testemunhando a desprivatização da religião no mundo moderno (idem) e 
defi ne desprivatização das modernas religiões como o processo em que as 
religiões abandonam o seu lugar atribuído na esfera privada e entram em 
esferas públicas diferenciadas da sociedade civil, para tomarem parte no 
contínuo processo de contestação, legitimação discursiva e ressaque das 
fronteiras (Casanova, 1994, p. 66).   
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Casanova concorda com a ideia de que um irreversível processo 
histórico de diferenciação religiosa ocorreu no Ocidente, mas questiona que a 
diferenciação institucional possa necessariamente resultar na marginalização 
e na privatização da religião, defendendo que somente os dados empíricos 
poderão demonstrar que assim seja (Furseth & Repstad, 2006, p. 100). 

Logo, embora alerte que o seu intuito central não se prende com a 
invalidação da teoria da secularização (Casanova, 1994, p. 212), constrói 
o seu problema em torno do facto de esta teoria assumir como foco e 
centro a conceptualização do processo de modernização societal como um 
processo de diferenciação funcional e de emancipação da esfera secular 
(primeiramente o Estado, a economia, a ciência) da esfera religiosa e a 
concomitante especialização e diferenciação da religião dentro de sua 
própria esfera religiosa recém-encontrada (idem, p. 19).  

Desta tese, que pode ser chamada a tese da diferenciação, derivam duas 
outras subteses que alegadamente explicam o que iria acontecer à religião 
como resultado do processo de secularização. A subtese que defende o 
declínio da religião e que postula que o processo de secularização traria 
o progressivo declínio da religião e, em alguns casos extremos, o seu 
desaparecimento. E a subtese da privatização, que postula que o processo 
de secularização traria a privatização e igualmente a marginalização da 
religião no mundo moderno (ibidem, p. 20). 

A sua sugestão, no sentido de se perceber a complexidade da realidade 
moderna, é de se separarem estas três teses analíticas. Julga que somente 
questionando a distinção liberal entre público e privado, na forma 
como se relaciona com a religião, e elaborando uma conceptualização 
alternativa de esfera pública que desenreda a tese da privatização da tese 
da diferenciação, se podem averiguar as condições de possibilidade para 
as modernas religiões públicas (cf. Casanova, 1994, p. 39). 

Assim, percebemos que Casanova (1994) não se contrapõe ao processo 
de modernização societal como um processo de diferenciação funcional, tanto 
que considera incompatível, no quadro moderno, determinadas fusões entre o 
religioso e o político, mas discute as teses derivadas da diferenciação, que no seu 
entender não retratam a complexidade vivenciada. 
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Um aspeto desta complexidade, que é gritante para ele e que se relaciona 
com os nossos objetivos, é a emergência da religião enquanto força de contestação 
política e moral nas sociedades modernas (Furseth & Repstad, 2006, p. 97), 
fenómeno que Habermas associa à entrada de questões de relevância existencial 
na agenda política e à competição entre as visões do mundo na arena pública que 
ela origina (Habermas, 2003, p. 105). 

Similarmente ao que propõe Habermas (2003), Casanova mostra, tomando 
como referência a perspetiva normativa da modernidade, que a religião pode 
entrar na esfera pública e assumir forma pública somente se aceitar o inviolável 
direito à privacidade e à santidade, do princípio da liberdade de consciência e, 
sob estas condições, a desprivatização da religião justifi ca-se em pelo menos três 
instâncias (Casanova, 1994, p. 57).  

Em primeira instância, a religião entra na esfera pública para proteger não 
apenas o seu próprio direito à liberdade, mas também toda a moderna liberdade 
e direito, assim como o direito de toda a sociedade civil democrática contra o 
absolutismo e o autoritarismo do Estado; em segunda instância, a religião entra na 
esfera pública para questionar e contestar a absoluta autonomia legal das esferas 
seculares e as suas reivindicações de serem organizadas em conformidade com os 
princípios de diferenciação funcional, sem considerar as éticas extemporâneas ou 
considerações morais; e, numa terceira instância, a religião entra na esfera pública 
para proteger o mundo da vida tradicional contra a penetração administrativa e 
judicial do Estado (cf. Casanova, 1994, pp. 57-58). 

Atenta Casanova que, em relação ao caráter público de muitas 
religiões no mundo moderno, as explicações usuais são do tipo secularista 
utilitarista (que reduz o fenómeno a uma mobilização instrumental dos 
recursos religiosos disponíveis para fi ns não religiosos), ou referentes 
a uma adaptação instrumental das instituições religiosas ao novo 
ambiente secular, do tipo humanista secular (que tende a interpretar a 
mobilização religiosa como reações fundamentalistas antimodernas das 
instituições hierocráticas relutantes em abrir mão dos seus privilégios, 
ou como mobilizações reacionárias de grupos tradicionalistas, resistindo 
à modernização) e aquelas sintetizadas no «retorno do sagrado» (idem, 
pp. 215-216). 
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Entende que se as duas primeiras preferem ignorar o caráter intrinseca-
mente religioso do fenómeno e os desafi os normativos que apresenta para o 
entendimento residual e secularista da modernidade, a terceira explicação falha 
na captura do caráter não cíclico do fenómeno (ibidem). 

Sustentado no modelo discursivo de esfera pública de Habermas e 
nas teorias da sociedade civil mais recentes, é seu entendimento que pode 
haver, em princípio, uma religião pública: ao nível do Estado, que não 
sobrevive nas modernas sociedades democráticas; ao nível da sociedade 
política, que engloba as formas de religião pública na mobilização em prol 
da defesa de direitos, contra outros partidos políticos, em prol da defesa 
da liberdade religiosa ou na resistência à separação do Estado; e ao nível 
da sociedade civil, distinta em termos de religião civil e das intervenções 
públicas dos grupos religiosos (cf. Casanova, 1994, p. 61 e p. 218).

Assevera-se que, apenas ao nível da sociedade civil, a religião 
pública é consistente com os princípios universalistas modernos e com as 
diferenciadas estruturas modernas (Casanova, 1994, p. 219), quadro que 
culmina, no âmbito católico, na redefi nição da autoidentidade da Igreja:

As churches transfer the defense of their particularistic privilege (libertas 
ecclesiae) to the human person and accept the principle of religious 
freedom as a universal right, they are for the fi rst time in a position to 
enter the public sphere anew, this time to defense the institutionalization 
of moderns universal rights, the creation of modern public sphere, 
and the establishment of democratic regimes. This is what I call the 
transformation of the church from a state-oriented to a society-oriented 
institution (idem, p. 220).

 A este nível, ganha forma uma transformação histórica marcada 
por um reconhecimento e reaproximação mútua entre a religião e a 
modernidade que fecha o ciclo confl ituoso aberto pela crítica iluminista da 
religião, cujo correlato é o facto de a Igreja não mais se sentir ameaçada por 
um estado secular hostil ou por movimentos sociais hostis (ibidem, p. 62).  

Todavia, se estendermos o foco da análise além da problemática da 
desprivatização da religião e colocarmos a tónica da questão do posicionamento, 
enquanto um mecanismo de comunicação, na medida em que, no mínimo, 
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disponibiliza informações, sujeitamo-nos à evidência de que, pese embora com 
outro alcance, a comunicação da Igreja Católica com a realidade social foi uma 
constante histórica, como atestam, por exemplo, as bulas referentes à situação da 
Igreja perante o poder estatal, como vimos acima. 

Entretanto, é também histórico que, somente nos finais do século XIX, 
este fenómeno adquire maior transparência e acessibilidade, passa a recorrer 
ao público como uma força para fazer valer e impor pretensões de validade, 
sujeita-se a crítica racional, abarca tanto as temáticas internas como as 
externas à Igreja e é sintetizada no que se identifica como Doutrina Social 
da Igreja. 

O signifi cado e a relevância deste conjunto de documentos dentro do mundo 
católico são explicitados na própria defi nição de Doutrina Social da Igreja. 

No parágrafo 42 da Carta Apostólica Octogesima Adveniens, o papa Paulo 
VI afi rma que a Igreja procura fazer um esforço de refl exão, para poder dar 
uma resposta, no seu campo próprio, à expectativa dos homens. Neste sentido, 
a Doutrina Social da Igreja acompanha os homens na sua busca diligente e se 
ela não intervém para autenticar uma estrutura estabelecida ou para propor um 
modelo pré-fabricado, também não se limita a recordar alguns princípios gerais. 
Pelo contrário, ela é algo que se desenvolve por meio de uma refl exão que é feita 
em permanente contacto com as situações deste mundo, suscetíveis de mudar (cf. 
Stilwell, 1993, p. 421).

Por sua vez, o Papa João Paulo II não só expõe o que é a Doutrina Social 
da Igreja, como antes justifi ca a sua existência e fundamenta a sua legitimidade. 
No parágrafo 41 da Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, sustenta que não se pode 
reduzir a um problema técnico aquilo que, como o desenvolvimento autêntico, 
respeita à dignidade do homem e dos povos, redução que signifi caria traição para 
com o homem e para com os povos. Neste sentido, a Igreja tem uma palavra a 
dizer, no presente como no passado e também no futuro, a respeito da natureza, 
das condições, das exigências e das fi nalidades do desenvolvimento autêntico 
e, de igual modo, a respeito dos obstáculos que o entravam. Como instrumento 
para alcançar este objetivo, a Igreja utiliza a sua doutrina social que comporta e 
ensina «um conjunto de princípios de refl exão, dos critérios de julgamento e das 
directrizes de acção» (idem, p. 641).
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Por conseguinte, a Doutrina Social da Igreja é, ainda de acordo com o papa 
João Paulo II, a formulação acurada dos resultados de uma refl exão atenta sobre 
as complexas realidades da existência do homem, na sociedade e no contexto 
internacional, à luz da fé e da tradição eclesial, que tem como fi nalidade interpretar 
estas realidades, examinando a sua conformidade ou desconformidade com as 
linhas do ensino do Evangelho sobre o homem, sobre a sua vocação terrena e ao 
mesmo tempo transcendente, visando assim orientar o comportamento cristão 
(ibidem, pp. 641-642).

Entende-se que Leão XIII publica a Rerum Novarum visando apoiar e orientar, 
com a autoridade máxima da Igreja Católica, aqueles que procuravam respostas 
sérias para a Questão Social (Stilwell, 1993, p. 33). Propõe grandes princípios 
acerca da primazia da pessoa sobre as coisas, do direito de todos à propriedade 
como instrumento de promoção humana e garantia de responsabilidade e 
autonomia pessoais, do direito de associação, da vocação de indivíduos e classes) 
e acerca da construção duma sociedade fundada sobre a justiça, fraternidade e 
amor recíproco (idem, p. 34). 

O Quadragesimo Ano, de 1931, tem como enquadramento a memória da I 
Guerra Mundial e as novas tensões sociais e políticas que despontavam na Europa 
e alimentavam o nacionalismo. Propõe elementos e princípios que renovariam a 
sociedade segundo uma ordem de valores cristãos, tendo a sua publicação dado um 
forte impulso aos movimentos sociais de inspiração católica (Stilwell, 1993, p. 70).

Destacam-se nesta Encíclica, tanto a crítica ao socialismo como o 
distanciamento do liberalismo económico e a denúncia dos exageros da livre 
concorrência. Traz como inovações, ao nível da Doutrina Social da Igreja: a 
recomendação de uma distribuição mais equitativa da riqueza; a proposta de uma 
maior integração dos trabalhadores nas suas empresas mediante participação 
nos lucros ou na gestão; e a explicitação do Princípio da Subsidiariedade, que 
fundamenta a descentralização do poder político e económico e a dinamização 
da vida associativa (idem).     

Em La Sollenitá della Pentecoste, de 1941, o papa Pio XI dirigiu-se aos católicos 
do mundo inteiro, por mensagem radiodifundida, recordando os três grandes 
princípios do magistério social da Igreja (o uso dos bens materiais, o trabalho, 
a família), tendo como contexto histórico a II Grande Guerra (Stilwell, 1993, 
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p. 115), enquanto na Benignitas et Humanitas, de 1944, também por mensagem 
radiodifundida, Pio XII se pronuncia sobre a democracia num contexto em que já 
se negociava o cenário pós-guerra (idem, p. 127).

Sustenta Peter Stilwell que se tratou do primeiro reconhecimento claro, ainda 
que cauteloso, por parte do supremo magistério da Igreja, das virtualidades 
positivas da democracia, recordando que, para a Igreja Católica, a experiência das 
democracias herdeiras da Revolução Francesa foi, em geral, traumatizante e que a 
este percurso, culminado na Itália com a resolução da questão romana, havia que 
acrescentar as difi culdades sentidas pela Igreja Católica sob os regimes Fascista 
e Nazi. Em contraste, a liberdade usufruída em países democráticos de maioria 
não-católica, como os anglo-saxónicos, tornaram-na sensível às virtualidades 
dum regime político que no passado lhe merecera reservas, por parecer abrir 
caminho a um relativismo moral e religioso (cf. Stilwell, 1993, pp. 127-128). 

Com Mater e Magistra, de 1961, começa a série das encíclicas contemporâneas. 
Marca o processo de rutura da longa aliança entre o catolicismo romano e as forças 
sociais conservadoras. Por exemplo, recomenda que os trabalhadores tenham 
uma comparticipação económica nas empresas em que trabalham, assim como o 
direito a uma palavra quanto à gestão da mesma e propõe que os trabalhadores 
participem na formulação das grandes opções políticas a nível nacional, ao 
mesmo tempo que considera que o Estado deve assumir um papel mais ativo na 
vida nacional, questão sobre a qual as encíclicas anteriores se tinham geralmente 
mostrado mais reservadas (Walsh, 1993, pp. 20-21).

Corroborando Michael Walsh (1993), Stilwell acrescenta que a Mater et 
Magistra marca uma rutura decisiva com o passado, entendendo que se esta 
encíclica trata alguns assuntos tradicionais, como o salário justo e o direito à 
propriedade privada, também trata outros que o são menos, como os problemas 
sociais ligados à agricultura, e que aborda um assunto que desde então se tornou 
um dos elementos mais relevantes do magistério social dos papas, quer dizer, o 
auxílio aos países subdesenvolvidos (Stilwell, 1993, p. 143).

Entretanto Stilwell sublinha que, provavelmente, a inovação mais importante 
desta Encíclica foi a mudança de atitude em relação ao Estado, na medida em 
que João XXIII entendeu que o Estado, particularmente em matéria de assistência 
social, tem um papel muito mais amplo a desempenhar na vida dos cidadãos do 
que haviam entendido os seus antecessores (idem, pp. 143-144).      
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Na Pacem in Terris, de 1963, levantaram-se algumas questões fundamentais 
quanto aos Direitos do Homem. A Carta põe o acento sobre os direitos e deveres do 
indivíduo na sociedade, dos indivíduos para com o Estado, dos Estados uns para 
com os outros e, fi nalmente, tanto dos indivíduos como dos Estados no interior 
da comunidade mundial (Walsh, 1993, p. 21). Aborda o problema da corrida aos 
armamentos, vê a necessidade de, nalguns casos, os direitos humanos serem 
restringidos e fornece pistas que sugerem abertura ao diálogo com os governos 
comunistas, ou com os partidos comunistas (cf. Stilwell, 1993, pp. 195-196).  

A Ecclesiam Suam, de 1964, embora não seja diretamente um texto de doutrina 
social, permite o enquadramento das relações Igreja-Mundo durante e após o 
Concílio (Stilwell, 1993, p. 236), enquanto a Dignitatis Humanae, de 1965, também 
conhecida como a Declaração Sobre a Liberdade Religiosa, é um documento fulcral 
na renovação da Igreja preconizada pelo Concílio Vaticano II, traduzindo, nos 
termos práticos da convivência social, a autocompreensão da Igreja e do seu sentido 
ecuménico, tendo já sido considerado um autêntico desenvolvimento doutrinal 
(idem, p. 271). Este entendimento é radicalizado quando se considera, como faz 
Casanova, que este documento estabiliza as próprias condições de possibilidade 
para um moderno tipo de religião pública católica (cf. Casanova, 1994, p. 72).  

Walsh defende que aquilo que o papa João XXIII havia abordado em termos 
gerais, os Padres do Concílio Vaticano II focaram, com maior precisão, na 
Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo, Gaudium et Spes, 
de 1965, na qual se afi rma serem a Paz e a Justiça Social os dois grandes problemas 
que a Igreja enfrentava no mundo de então (Walsh, 1993, p. 22). Já Stilwell sustenta 
que, em muitos aspetos importantes, a Gaudium et Spes representa um avanço 
sobre a doutrina social anterior, por exemplo, no que se refere à guerra e à paz, e 
que surpreende, por vezes, pela sua radicalidade (Stilwell, 1993, p. 287). 

O tema do desenvolvimento é retomado na encíclica Populorum Progressio, 
de 1967, que interroga a disparidade de riqueza entre as nações e encontra 
uma parte da resposta na herança colonial, nas novas formas de colonialismo 
e no desequilíbrio de poder que conduz inevitavelmente a um desequilíbrio 
nos contratos comerciais, sem deixar de louvar as potências colonizadoras que 
souberam reduzir a ignorância e a doença e desenvolveram as comunicações e as 
condições de vida das suas colónias (Walsh, 1993, p. 23).  
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Observa Stilwell que uma das grandes linhas de força desta encíclica é o 
relevo dado pelo Papa ao desenvolvimento integral, um desenvolvimento 
não entendido apenas como progresso económico, mas acompanhado por um 
crescimento ao nível espiritual, ao nível do saber, da cultura e da satisfação das 
necessidades básicas (Stilwell, 1993, p. 368)

Publicada em maio de 1971, a Octogesima Adveniens, decifrada como um 
gesto de abertura de Paulo VI aos trabalhos de Medellín (idem, p. 400). Marcou 
uma nova etapa na refl exão papal em assuntos mundiais, na medida em que 
é inovadora no seu estilo muito concreto, insistindo que cada católico tem de 
aprender a aplicar os princípios gerais da doutrina social da Igreja às situações 
particulares em que vive, trata e refere-se a problemas relativamente novos no 
contexto da doutrina social, tais como a urbanização, a industrialização e a defesa 
do meio ambiente, e reconhece que as soluções exclusivamente económicas são 
radicalmente limitadas, sugerindo a necessidade de prestar atenção à dimensão 
política (Walsh, 1993, p. 24). 

A Convenientes Ex Universo, de 1971, tal como a carta anterior, inspira-se, 
só em parte, na doutrina social da Igreja, apoiando-se sobretudo numa leitura 
dos sinais dos tempos. Sob a infl uência de Medellín, os bispos e o papa deram 
à linguagem da libertação um lugar de destaque e um passo em frente foi a 
afi rmação de que, se a Igreja deseja colocar-se a si própria do lado dos pobres e 
proclamar a justiça, então deverá praticar a pobreza e atuar com justiça para com 
os seus membros (idem, p. 25).  

O documento reconhece que, por ser dirigido ao mundo inteiro, deve 
necessariamente manter a sua refl exão a um nível mais geral, mas encoraja as 
Igrejas locais a que interpretem essa doutrina de acordo com as necessidades locais 
e, neste sentido, trata-se de uma poderosa afi rmação não só do envolvimento da 
Igreja nas realidades da vida humana, mas também da sua justifi cação teológica 
(Stilwell, 1993, p. 429).

A Evangelii Nuntiandi, de 1975, é, na consideração de Walsh, um documento 
excecional, no qual o papa Paulo VI estabelece uma relação fi rme entre a salvação 
e a libertação, embora debaixo da preocupação de que a primeira não venha a ser 
reduzida à segunda, tratando-se de uma afi rmação teológica profunda das razões 
últimas do empenhamento da Igreja na luta pela justiça (Walsh, 1993, pp. 25-26). 
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Segundo Stilwell, não se trata propriamente de um documento de doutrina social 
da Igreja mas, no entanto, é crucial para o envolvimento da Igreja na vida social 
e política. A exortação apostólica compromete fi rmemente a Igreja com uma 
linguagem de libertação, o que constitui uma evolução importante (cf. Stilwell, 
1993, pp. 447-448). 

  A Redemptor Hominis, de 1979, a primeira Carta Encíclica do papa João 
Paulo II, contém, no centro da sua mensagem, o apelo à liberdade para procurar 
a verdade (Walsh, 1993, p. 26), enquanto a Dives in Misericordia, de novembro de 
1980, é um documento que volta a interrogar sobre a inquietação experimentada 
pelas pessoas e produz a argumentação de que a justiça, por si só, não chega 
(idem, pp. 26-27).        

As questões sociais são diretamente tratadas na Laborem Exercens, de 1981, 
carta que marca um corte defi nitivo com o passado, porque mais do que discutir as 
questões sociais, apresenta uma fi losofi a e uma teologia do trabalho, estruturadas 
a partir de temas bíblicos ou duma fi losofi a que, apesar das referências ocasionais a 
S. Tomás de Aquino, assenta muito pouco sobre o direito natural. Repetidas vezes, 
sublinha a prioridade do trabalho sobre o capital, afi rma que capitalismo de Estado 
não é a resposta adequada, com as devidas ressalvas, pretende uma verdadeira 
participação na propriedade e na gestão das empresas daqueles que nelas trabalham 
e nisso assume uma posição crítica, tão severa para com o capitalismo como para 
com o marxismo (ibidem, p. 27), e sublinha o primado da pessoa sobre as coisas e 
do trabalho do homem sobre o capital (Stilwell, 1993, p. 542). 

A Sollicitudo Rei Socialis, de 1987, dedicada ao tema do desenvolvimento, 
alarga e situa a questão social, problematiza o trabalho humano, projetando-os na 
sua dimensão mundial. A referência implícita ao «princípio da subsidiariedade», 
os apelos ao respeito pela autonomia, à responsabilidade e à participação das 
pessoas e dos povos no seu próprio desenvolvimento, o relevo dado aos direitos 
e liberdades individuais, com particular destaque para a liberdade religiosa, 
intimamente ligada ao respeito pela consciência de cada um, e, pela primeira vez 
num documento desta autoridade, um apelo sem reservas prudenciais a reformas 
políticas, no sentido de substituir regimes corruptos ou autoritários por regimes 
democráticos, que favoreçam a participação, são alguns dos pontos doutrinais 
importantes (idem, pp. 595-596).     
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Publicada para comemorar os cem anos da encíclica Rerum Novarum, a 
terceira encíclica social do papa João Paulo II, a Centesimus Annus, de 1991, 
refl ete, ainda, o impacto do colapso dos regimes comunistas na Europa do 
Leste. Em termos de desenvolvimento da doutrina social anterior, na área 
da vida económica, fala dos novos fatores de riqueza, reconhece o valor do 
mercado livre, chama a atenção para a função do lucro e de outros fatores de 
caráter moral, igualmente essenciais para a vida da empresa, e é declarada a 
simpatia da Igreja Católica pelo sistema democrático. A questão do lugar dos 
pobres na comunidade humana emerge nesta encíclica, sobretudo em termos 
de chamadas de atenção (ibidem, pp. 653-654).

Em concertação com Émile Poulat, que defi ne a Santa Sé como “um poder 
negado, mas reconhecido” (Poulat, 1986, como citado em Cipriani, 2007, p. 
279), parece existir também uma esfera de infl uência e de intervenção da Igreja 
Católica, que obriga outras esferas, mas também o conjunto dos Estados, a acertar 
contas com ela (idem, p. 278). Assim, o conjunto dos documentos que compõem 
a Doutrina Social da Igreja atesta que durante o período que, teoricamente, foi 
descrito como o da privatização da religião, a Igreja Católica, através do caráter 
autorreferente desses documentos, consolidou uma tradição de diálogo com a 
sociedade contemporânea, ora reavaliando o passado, ora antecipando o futuro, 
conferindo deste modo um suporte teórico ao que descreve como a sua encarnação 
na história.

Síntese do Capítulo

De forma argumentativa, constatamos que as mudanças políticas relacionadas 
com a modernização implicam ecos no círculo católico. A Igreja Católica manteve 
relações com a modernidade, primeiramente confl ituosas e depois mais cordiais. 
Fez uso de uma ferramenta milenar como a concordata e acionou mecanismos 
modernos, não apenas fazendo uso de tecnologias modernas, inicialmente a 
imprensa escrita, mas, principalmente, advogando um princípio moderno por 
excelência, a racionalidade, que desde sempre esteve presente na sua tradição, 
como também processando a difusão de documentos e comunicações religiosas 
para além do âmbito estritamente religioso. Adotou, assim, as bases que lhe 
permitem posicionar-se perante o público, quer este seja entendido como uma 
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instituição de recursos ou força para fazer valer e impor pretensões de validade, 
quer como um conjunto de indivíduos alvo de mensagens dos meios de 
comunicação de massa. 

De Eisenstadt, quando propõe que as civilizações possuem um núcleo 
normativo de cariz religioso que molda continuamente as estruturas sociais, 
políticas, culturais e as identidades coletivas (Carreira da Silva, 2011, p. 20), e 
de Casanova (1994), quando sustenta que o reconhecimento e a reaproximação 
entre a Igreja e a modernidade, os posicionamentos da Igreja Católica e a sua 
intervenção política e social são fenómenos religiosos e não meras reações e 
adaptações ao ambiente secular, recolhemos uma aproximação à modernidade, 
que é mais inclusiva do que restritiva. 

Somente essa abertura às possibilidades da modernidade pode sustentar 
que a Igreja Católica ocupe um espaço no mundo moderno e que opere 
a partir de si mesma. Vimos que cada um dos documentos eclesiásticos 
apresentados se relaciona, uns mais do que outros, com o ensinamento 
social da Igreja, variando, todavia, a sua influência. O seu caráter público 
é evidenciado no facto de serem documentos publicitados, portanto 
disponibilizados e sujeitos a crítica racional dentro de espaços públicos, 
distinguindo-se como documentos religiosos, na medida em que a leitura 
e a reflexão sobre a realidade são feitas segundo o código de imanência/
transcendência (Luhmann, 2007a). 

Se existem múltiplas modernidades, como propõe Eisenstadt (2007), geradas 
e/ou geradoras de mudanças políticas de facetas diferenciadas, é um pressuposto 
que as Igrejas particulares se relacionam de formas múltiplas com elas, aplicando 
as diretrizes operacionais gerais do seu sistema funcional de referência, no diálogo 
com o seu ambiente. 

De uma forma geral, a discussão dos fundamentos dos posicionamentos 
públicos do catolicismo perante as mudanças políticas relaciona-se com o 
conjunto de leituras das transformações estruturais que marcaram a vivência 
humana na modernidade. Este capítulo mostra que, na contemporaneidade, a 
tomada de posição pública, consolida-se como uma estratégia que dá forma a 
uma presença social na arena das comunicações, esta entendida como um espaço 
onde são disponibilizadas informações. 
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Pudemos verifi car que se, como atesta Casanova (1994), o Concílio Vaticano II 
é um acontecimento de consequências socio-históricas inegáveis, a Igreja Católica 
foi posta face à questão comunicacional muito antes deste concílio, impelida a 
lidar com as questões que a sociedade moderna lhe trouxe e fê-lo assumindo o 
imperativo da comunicação sujeita ao público, enquanto categoria destinada a 
servir de fundamento e de legitimação da experiência, portanto, sujeitando-se a 
observações das suas observações.  

Deste modo, entendemos que é defensável que a averiguação destas 
constatações na realidade social cabo-verdiana passa pela investigação da 
atualização das possibilidades abertas pelas diretrizes doutrinais católicas em 
função das demandas locais, posta em evidência com as mudanças políticas que 
ora assumiram um cunho revolucionário ora um cunho reformista. Entretanto, 
precedendo este aspeto, afi gura-se necessário descortinar que modelos relacionais 
assumiram a Igreja e o Estado antes dessas mudanças.
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CAPÍTULO III - As Mútuas Possibilitações da Igreja Católica e do Estado no 
«Cabo Verde Colónia»

Eis aqui a República desta ilha; Acha-se para 
o governo dela no espiritual, Bispo, Provisor, 
Vigário-Geral, e os mais ofi ciais eclesiásticos; 
no temporal, Ouvidor Geral, dois Juízes, dez ou 
doze Escrivães, Distribuidor[es], dois Meirinhos, 
muitos guardas, Tesoureiros; e Procuradores; 
Governador Tenente Geral, muitos Comissários 
Gerais da Cavalaria, muitos Coronéis, muitos 
Capitães mores, e Sargentos mores, um sem 
número de Capitães Tenentes, Alferes de Infantaria 
e Cavalaria, Condestáveis, Artilheiros, todos 
cabeças, ou porque o são ou porque o querem ser, 
donde nasce uma monstruosidade de um corpo 
com tantas cabeças ou tantas cabeças sem corpo 
(Sebastião Bravo Botelho)3.

Este capítulo tem como propósito a sustentação do pressuposto-base da nossa 
problemática. Propomos que Cabo Verde evolui de um contexto socioestrutural, 
em que é parte de um projeto português, para um outro em que passa a ser o 
seu próprio projeto e, nesse processo evolutivo, os sistemas parciais religião e 
política, criadores e provedores de sentido, estiveram estruturalmente acoplados, 
portanto, possibilitaram-se mutuamente, sob um processo de diferenciação 
funcional, lento mas contínuo, sem se ignoraram e sem se anularem, donde 
derivaram efeitos relacionais que se prolongaram no tempo.     

Estrategicamente, por razões que explicitaremos no quarto capítulo, 
adotamos a Teoria da Diferenciação dos Sistemas, uma das componentes da 
Teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann, como enquadramento teórico 
para a caracterização objetiva das comunicações entre a Igreja Católica e o 
Estado, estes enquanto exteriorizações cimeiras dos subsistemas religioso e 
político, durante o período que se estende dos descobrimentos e povoamento 
à independência nacional (1460-1975).

3 Trecho da Carta do Ouvidor Geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei D. João V, de 18 
de novembro de 1724. Arquivo Histórico Ultramarino, Cabo Verde, Papéis Avulsos, CX. 10, Doc. 95. 
Disponível na íntegra em Daniel Pereira (2004).
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O assumir dos conceitos “sistemas” e “subsistemas” sociais permite-nos 
focar, objetivamente, as comunicações e averiguar, a partir da sua análise, as 
variações semânticas das descrições da estrutura social. Esta particularidade 
sustenta-se tanto no facto de que o desenvolvimento de uma semântica para as 
autodescrições segue os desenvolvimentos socioestruturais, honra-os, sumariza-
os e torna-os capazes de serem transmitidos, como no facto de que a evolução 
socioestrutural assume um tipo de acompanhamento semântico, porque tem de 
ocorrer na forma de comunicação, havendo sempre grupos de ideias que, vistos 
em retrospetiva, agem como antecipações e podem ser usados no seu contexto 
contemporâneo, mesmo que a sua futura função, de modo algum, entre em 
consideração (Luhmann, 1990, p. 132). 

Considerando a relevância que a abordagem pós-colonialista tem nas 
leituras da realidade social cabo-verdiana, colonial e pós-colonial, com acentuado 
enfoque temático sobre a questão identitária e a formação da nação (cf. Furtado, 
2012), entendemos que a perspetiva dos sistemas autopoiéticos e autorreferentes 
fornece possibilidades para uma outra ontologia, na medida em que permite 
conceptualizar o que se denomina como sociedade cabo-verdiana como uma 
forma, um sistema social que se constitui excluindo algo como ambiente. No 
nosso entender, esta perspetiva permite o distanciamento de leituras, que sendo 
alegadamente críticas em relação às infl uências externas, minimizam o facto de 
«como» essas mesmas infl uências foram usadas e estão presentes na constituição 
do que se concebe como Cabo Verde. 

Portanto, uma abordagem que confere primazia à complexidade dos fenómenos 
em detrimento de uma abordagem mais normativa. Todavia, este empreendimento 
não reclama a condição de ser a abordagem correta, uma vez que subescreve o 
que propõe Luhmann quando lembra que a complexidade da sociedade moderna 
reside, não menos, no facto de que muitas descrições dessa complexidade podem 
ser formuladas, e não apenas uma, como a correta (Luhmann, 1990, p. 201).

Assim, no primeiro momento, atendendo à necessária contextualização 
da proposta de investigação dentro do universo das produções em Ciências 
Sociais sobre Cabo Verde, apresentamos as particularidades das leituras acerca 
da presença e infl uência do catolicismo no arquipélago. No segundo momento, 
elaboramos uma caracterização das comunicações trocadas entre os elementos 
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da Igreja Católica em Cabo Verde e o Estado colonial português com o intuito 
de construirmos uma proposta evolutiva alternativa da sociedade cabo-verdiana, 
focando a diferenciação funcional dos sistemas parciais religioso e político. No 
terceiro momento, refl etimos sobre a alteração ao nível da semântica da descrição 
da relação Igreja/Estado na segunda metade do século XX, ou seja, as implicações 
na relação entre estas duas instituições quando a «missão civilizadora» cai em 
desuso enquanto conceito, valor e ideia defi nidora da simbiose religiosa/política.

1. As Nuances das Leituras da Ação Civilizacional Católica em 
Cabo Verde.

A ação civilizadora e a discussão das coerências e desvios da Igreja Católica 
no arquipélago de Cabo Verde já mereceram diversos destaques na produção 
científi ca e ensaística em ciências sociais sobre Cabo Verde, particularmente 
dentro do quadro que Cláudio Furtado (2012, p. 144) considera ser dominado 
pela preocupação em situar e defi nir a especifi cidade do homem, da cultura e 
da sociedade cabo-verdiana e decorrente de uma necessidade de segurança 
ontológica ou psicossociológica. 

António Carreira, por exemplo, afi rma que o esforço e tenacidade dos padres, 
embora nem sempre compreendidos, foram compensados com a cristianização 
das gentes de todas as ilhas. Os frutos desta ação começaram a nascer a partir 
dos alvores do século XVI e no decurso do tempo a doutrina e a moral cristã 
propagou-se de geração em geração (Carreira, 1983, p. 429). 

Um dos reparos consequentes que o autor apresenta é a tese da europeização 
da cultura cabo-verdiana, resgatada em paralelo com a cristianização, o que se 
extrai da afi rmação que defende que da “cristianização dos escravos se deve o 
desaparecimento (ou a atenuação), no meio, de muitos costumes e comportamentos 
de feição africana” (Carreira, 1983, p. 429). Um trabalho complementar, dentro 
deste enfoque, chega dos contributos para o estudo da demopsicologia dos 
portugueses no arquipélago de Cabo Verde de Elsie Parsons (1968). 

Carreira reforça o entendimento que faz desta questão ao destacar a 
especifi cidade e superioridade dos cabo-verdianos dentro do contexto colonial 
português. Considera que quando naqueles territórios a massa da população 
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nativa teve acesso ao ensino, o cabo-verdiano detinha sobre ela apreciável avanço, 
sendo também portador de um conjunto de valores culturais transmitidos através 
da difusão intensiva do cristianismo (Carreira, 1977, p. 17). 

Por sua vez, Zelinda Cohen centra-se na análise do aparelho administrativo 
colonial implantado em Cabo Verde, percecionando-o não apenas como 
instrumento da classe dominante e aparelho de dominação política, mas também 
como arena ou espaço de luta movido por interesses diversos. Os ofi ciais régios, 
o donatário e a câmara são apreciados, assim como a Igreja, como participantes 
na empresa civilizadora, numa ação convergente e comum em que se tornam 
realizadores da função administrativa, levando a cabo uma organização que 
projeta no espaço ultramarino uma estrutura social e política próxima e mais 
perifericamente articulada com a vigente na sociedade matriz, forjando uma 
comunidade de indivíduos submissos e que se relacionam segundo as referências, 
ordens e disciplinas ditados pelo Reino (cf. Cohen, 2007, pp. 31-32). 

Maria Santos e Maria Soares (2001) apresentaram, em tempos recentes, dentro 
de um projeto que tem como objetivo dar a conhecer a história geral de Cabo Verde, 
uma leitura da história da missionação católica no arquipélago durante os séculos 
XVI, XVII e XVIII, em que destacam a confi guração inicial do campo religioso 
em Cabo Verde, nos primórdios do povoamento, as disputas subsequentes entre 
os agentes religiosos, ou seja, os especialistas que têm no trabalho religioso o 
seu modo de vida (Oliveira, 1997, p. 114), os meios de intervenção dos agentes 
católicos e os processos de socialização e de controlo social, enquanto funções em 
que a Igreja Católica se notabilizou durante o período distinguido.  

Estas autoras analisam a génese da vida religiosa no arquipélago, a 
desorganização estrutural e as remanescências das religiões africanas, a distinção 
entre religião pública e privada, aspeto que debate a tese dos «largos costumes», 
e os combates que os jesuítas travaram com os fenómenos que esta abarca.  

António Correia e Silva, outro proponente da tese da «largueza de costumes» 
das gentes de Santiago, analisa a força da presença da Igreja em Cabo Verde e a 
forma como estava presente nas relações que os habitantes das ilhas mantinham 
entre si (cf. Correia e Silva, 2001a, p. 285). Reforça a conceção da Igreja como a 
instituição com maior abrangência espacial e a conceção da Igreja da freguesia 
como o centro da vida social, na medida em que se tratava dum dos principais 
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quadros de integração social, salientando, por exemplo, que o batismo cristão 
era “rito de passagem que marcava a entrada do escravo na nova sociedade”, 
rompendo-o com o passado e incutindo-lhe uma nova identidade (idem, p. 313).

Moacir Rodrigues, numa leitura de cunho comparativo que não apresenta 
as suas bases empíricas, defende que a religião desempenhava um papel muito 
mais relevante do que hoje. Afi rma que as pessoas viviam e coabitavam com 
ela e que todo o quotidiano era pautado pelas diretrizes religiosas. Havia, no 
seu entender, uma subordinação à entidade sobrenatural e enquanto faltou 
um suporte científi co, a explicação de todos os fenómenos residia nas forças 
estranhas e ocultas. Deste modo, reforça que a “religião funcionou como uma 
pedagogia ao longo de vários séculos e como todas as pedagogias da educação, a 
da Igreja também teve a sua cota-parte de repreensão e muitas vezes castração da 
espontaneidade” (Rodrigues, 1997, pp. 13-15, in Lopes Filho, 2003, pp. 257-258). 

Num registo mais susbtancialista, Luís Romano resgata a memória de uma 
pureza espiritual que se foi desvanecendo em Cabo Verde ao considerar que, em 
outros tempos, o antigo povo cabo-verdiano tinha medo de cometer pecados, ou 
seja, de tudo o que se colocasse fora das praxes morais e religiosas. Pensa que uma 
série de convenções fi caram nas lembranças dos cabo-verdianos, prevalecendo as 
recomendações herdadas e transmitidas pelos mais velhos da família, como sentenças 
irrevogáveis que eram cumpridas com humildade (Romano, 1970, pp. 78-79). 

A abordagem funcional da religião encontra em João Lopes Filho (2003) um 
exemplar representante. Destaca a cooperação entre a Igreja e a Coroa portuguesa, 
chamando a atenção para o modo como o sucesso da administração do território 
dependia da ação dos membros do clero e sustenta que ambas as instituições 
cooperaram muito bem porque o objetivo das missões religiosas em África visava, 
para além dos propósitos religiosos, constituir um instrumento de implantação 
de um sistema que buscava integrar os nativos nos modelos portugueses, através 
da formação, ensino e moralização (Lopes Filho, 2003, p. 259).  

Tomando como caso exemplar a ação eclesiástica na ilha de São Nicolau, 
Lopes Filho mostra como era marcante a simbiose entre a administração política 
e a organização eclesiástica e realça que a ligação entre a administração política 
e a administração eclesiástica antecede o estabelecimento desta naquela parte do 
arquipélago (Lopes Filho, 1996, p. 180). 
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Partindo do pressuposto de que a administração central cedo percebeu 
as dificuldades que a ocupação e o povoamento de terras distantes do centro 
poderiam acarretar, em que se incluem a fragilidade das administrações 
insulares, e interrogando-se até que ponto a administração do concelho 
estava consciente da debilidade do seu poder, caso a ação de «domesticação» 
cultural e religiosa que competia à Igreja não se realizasse com a eficiência 
necessária no seio das populações, este autor ampara a tese que a simbiose 
entre o político e o eclesiástico trazia implícito um projeto político, cuja 
concretização e sucesso dependia de aceitar-se a Igreja como a base de uma 
ordem social. Logo, nos seus trabalhos, resgata-se a extensão temporal da 
conceção religiosa/política da Igreja como uma instituição de utilidade 
pública no arquipélago.

Sob a infl uência do pressuposto de que quem não respeitasse, não venerasse 
nem aderisse a um determinado culto religioso, certamente também não iria 
aderir e respeitar a organização social e política que lhe estava subjacente, 
Carvalho Semedo (2008) debate a infl uência da Igreja Católica na reprodução 
da dominação masculina em Cabo Verde e constata a reminiscência do ideal de 
mulher que se inspira na imagem e no exemplo de Maria de Nazaré.  

Num registo crítico, mas também de fundo funcionalista, Corsino Tolentino 
destaca a Igreja Católica enquanto a instituição que melhor encarna os valores 
matriciais da civilização ocidental e que a par de uma vasta legislação ultramarina 
fundamentava e legitimava o sistema colonial. Toma como referência determinadas 
bulas papais para sustentar que em certas épocas houve perfeita sintonia entre o 
poder religioso e o poder político para legitimar, consolidar e defender o sistema 
colonial (cf. Tolentino, 2007, pp. 196-197).  

Gabriel Fernandes, cientista social cabo-verdiano, cujos trabalhos se 
concentram no que Furtado (2012) designa como estudos da questão identitária e 
da construção da nação, realça que a força estruturante da Igreja no arquipélago, 
desde o início da colonização, se engajou na difusão de valores ocidentais. 
Defende que o espaço sociopolítico do arquipélago foi dominado por este quadro 
estruturante, de modo que as sucessivas discussões em torno da identidade dos 
cabo-verdianos e do estatuto a ser atribuído não puderam fugir a este quadro 
(Fernandes, 2002, p. 11).
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Todavia, Fernandes (2002) também aborda a Igreja Católica como uma 
instituição que dentro do arquipélago foi estruturada pelas circunstâncias geradas 
pelo colonialismo/escravatura, na medida em que considera o cruzamento do 
homem branco com a mulher negra, situação que não excluía os homens do clero, 
um dos principais motores da sociedade crioula.  

Este autor dá voz aos “desvios mais ou menos graves” (Rogues, 2002, p. 129) 
que podem ser apontados à Igreja Católica dentro do arquipélago, quando aponta 
que, alguns clérigos, a quem incumbia a catequização e ladinização dos escravos, 
bem como a divulgação e observância da sã doutrina cristã, estavam embrenhados 
na luta pelo usufruto pleno das vantagens materiais do regime escravista, 
participando no tráfi co, ora como agente espiritual, ora como negociador, ora como 
comprador/vendedor e, por outro lado, na medida em que deram o seu contributo, 
também como progenitores e principais povoadores das ilhas.  

Considera que a participação dos clérigos na confi guração material e 
espiritual da sociedade cabo-verdiana se operou também sob o signo de rutura e 
completou o ciclo subversivo e antinómico com que se autonomizava e afi rmava 
a subcultura do arquipélago, evidenciado no escamoteamento dos códigos 
canónicos de modo a evitar-se a ostracização social ou condenação divina dos 
seus fi lhos espirituais e biológicos, “situação que constituía o antípoda da praxis 
civilizadora do Reino e da «mater ecllesiae» ” (Fernandes, 2002, p. 38).

 A tolerância da Igreja para com os desatinos dos seus ministros gerou, no 
seu entender, não somente o reconhecimento jurídico e religioso do fi lho bastardo 
como a valorização social do elemento negro e mestiço como portador dos valores 
do senhor/progenitor branco, mas também indicia uma rutura civilizacional 
do agente de colonização que apresentava “sinais de defi nhamento cultural/
civilizacional na sua interação com agentes passivos, supostos repositórios inertes 
das suas descargas instintivo-culturais” (idem, p. 39). 

Merece ainda realce que a ação católica nas ilhas é um aspeto comumente 
abordado no quadro de estudos que se debruçam sobre o ensino em Cabo Verde, 
particularmente sobre a história do ensino em Cabo Verde. Dentro deste registo 
destacam-se, por exemplo, os estudos de Maria Adriana Carvalho (2006, 2007), 
Baltasar Neves (2008), Elias Moniz (2009) e Ana Pereira (2010).
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Em suma, é possível deslindar consensos sobre o que signifi cou a ação 
civilizadora do catolicismo em Cabo Verde e acerca do seu caráter não cordial. 
Mas descortinamos que não é evidente como evoluíram as relações entre aqueles 
que eram responsáveis legítimos pelo projeto civilizador, particularmente 
os domínios religioso e político. A questão neste ponto é saber se o projeto de 
«implantação do sistema colonial», ao qual estes domínios estavam submetidos, 
é uma descrição sufi cientemente abrangente e satisfatória, tornando irrelevante a 
compreensão das suas relações na efetivação deste projeto. 

Se tomarmos como referencial as teorias que tomam o Estado/Política como 
o centro da sociedade, ou o económico como o domínio ao qual todos os outros 
domínios estão submetidos, os resultados de uma nova investigação não se 
distanciariam destes mesmos pressupostos, apenas confi rmando uma ou outra 
nova evidência factual. Neste aspeto, ao assumirmos como referencial teórico 
a teoria dos sistemas autorreferentes e autopoiéticos abre-se a possibilidade de 
outras chegadas a outros mesmos destinos.

   

2. Caracterização Diacrónica das Comunicações Católico/Estatais 
no Período Colonial 

Na medida em que necessitamos, em função de propósitos metodológicos, 
de elaborar uma possível caracterização das tendências das comunicações do 
catolicismo com o Estado, dentro do contexto específi co de Cabo Verde, no 
período compreendido entre os descobrimentos e a independência nacional (1462-
1975), elegemos como ponto de partida as sistematizações históricas elaboradas 
por Frederico Cerrone (1983) e Elisa Andrade (1996), versando respetivamente 
sobre a história da Igreja Católica em Cabo Verde e sobre a história económica do 
arquipélago. 

Segundo a sugestão de Cerrone, podem-se distinguir duas fases na história 
da cristianização de Cabo Verde. A fase missionária, de 1460 a 1533, data da 
ereção da diocese de Santiago e a fase da Igreja constituída, de 1533 em diante. 
Subdivide a segunda fase em três períodos: de 1533 a 1866 estaríamos na fase 
da Ribeira Grande – Ilha de Santiago; de 1866 a 1940 teríamos a fase de São 
Nicolau, entendendo que este último período abrange dois momentos distintos 
– o primeiro até 1918, com a extinção do Seminário-Liceu, e o segundo, de 1920 a 
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1940, como o período silencioso devido à exiguidade da documentação; de 1940 
em diante teríamos a fase da Restauração (cf. Cerrone, 1983, pp. 9-10).

Propõe ainda que o vazio populacional das ilhas aquando das descobertas, 
a pobreza e o aspeto terrífi co das ilhas, o facto de terem sido povoadas com 
contingente minoritário de europeus e um grande contingente de africanos na 
condição de escravos, o desenvolvimento e a preservação do cristianismo entre o 
elemento escravo, a não penetração do Islão no arquipélago, a pouca atração de 
Cabo Verde como campo de apostolado e os 150 anos em que a diocese de Cabo 
Verde esteve privada do bispo, traduzem o conjunto de factos pertinentes para 
uma efetiva compreensão e apreciação da história religiosa da Igreja Católica em 
Cabo Verde (Cerrone, 1983, p. 9). 

Em relação à construção da história económica do arquipélago, Andrade 
(1996) lê as ilhas de Cabo Verde através do fracasso de um projeto colonial sempre 
incerto e hesitante, em que Cabo Verde, no espaço atlântico, foi ora integrado ora 
rejeitado por Portugal ou por outras potências, ao sabor dos projetos de utilização 
do território e do espaço marítimo periférico (Lesourd, 1996, p. 7).

Caracterizando a sociedade cabo-verdiana e a sua confi guração social através 
do marxismo, Andrade conceptualiza as classes sociais no período colonial de 
modo a captar as especifi cidades de uma economia dependente, colonial e sem 
base industrial (Andrade, 1996, p. 231) e propõe uma análise histórica que faz 
recurso à noção de periodicidade ritmada pela sucessão das formações económicas 
e sociais que designam a sociedade cabo-verdiana (idem, p. 18). 

Deste modo, evidencia dois períodos distintos. O primeiro vai do achamento 
das ilhas, em 1460, até à abolição da escravatura, em 1878, enquanto o segundo 
é designado como o da constituição do capitalismo dependente, que cobre da 
abolição da escravatura até ao período pós-colonial. Neste segundo momento, 
distingue a fase do capitalismo colonial, que se estende até à Independência 
Nacional e a fase do capitalismo dependente ou neocolonial relativo ao período 
pós-independência (cf. Andrade, 1996, p. 18).

A partir de leituras, epistemológica e metodologicamente, distintas, 
Cerrone (1983) e Andrade (1996) tomam como objeto a mesma realidade social 
e constituem ambos esforços de síntese com alcance mais abrangente dentro das 
produções científi cas referentes às duas temáticas, e, neste sentido, facultam-nos 
marcos dentro dos quais elaboramos a nossa observação.     
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2.1. Na Instalação do Corpo Eclesiástico

As ilhas são descobertas no quadro que se denomina de «cristandade», no 
qual existe uma total simbiose entre a Igreja e a sociedade temporal, traduzida 
na conceção de que só existe uma sociedade, destinada a uma só fi nalidade, 
a salvação dos homens segundo o evangelho, e regida por uma dualidade de 
estruturas que pressupunha a articulação dos papéis do papa e do imperador, 
dos reis e dos bispos, do senhor feudal e do pároco (Rogues, 2002, pp. 129-130).

Herdeira deste quadro estrutural de relações, a Península Ibérica vê-se, 
nos fi nais da Idade Média, numa situação peculiar advinda da consolidação 
da soberania nacional vista como uma das forças, anteriormente elaboradas, 
que caracterizam o domínio ultramarino, e até certo ponto dão-lhe o destino de 
descobridora e conquistadora de novos mundos (Martins, 1987, p. 180). No fi nal 
da Idade Média, os monarcas ibéricos, através de uma revolução cujo íntimo 
princípio é a distinção da coroa, como expressão simbólica da soberania da nação 
(Martins, 1987, p. 174), já tinham conseguido libertar a soberania não só das 
invasões aristocráticas, como das ultramontanas. 

Sendo impossível desligar este empreendimento do seu contexto, 
reconhecemos que a origem da Igreja em Cabo Verde está intrinsecamente ligada 
aos portugueses e ao espírito missionário na época dos descobrimentos. De 
acordo com António Brásio (1973), deve-se ao Infante D. Henrique o processar do 
próprio conceito do apostolado missionário moderno. As estratégias missionárias 
hoje clássicas, no entender deste historiador, nasceram em Portugal e sob a égide 
do Infante navegador. 

Considera-se que na base do projeto da conquista de Ceuta aos infi éis estava 
o ideal missionário, concretizado na expressão medieval «serviço de Deus», 
que encontrara em D. Henrique o homem certo, uma vez que dos fi lhos de D. 
João I apenas D. Henrique herdou do pai a vocação de cruzado. A fi nalidade 
estatutária da Ordem de Cristo, para a qual foi nomeado administrador vitalício 
em 1420, era, segundo a bula de criação de 14 de março de 1319, não somente 
resistir aos inimigos do nome cristão, mas quebrar os seus ataques e impulsos, 
expulsá-los e recuperar as terras da cristandade, fraudulentamente ocupadas 
(Brásio, 1973, p. 08).
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António Brásio entende que a bula Dum Diversas, datada de 18 de junho de 
1452, bem como o conteúdo geral do diploma, afi rma não só o caráter de bula 
de cruzada, mas também concede ao rei de Portugal o direito, sem restrições, 
de todos os domínios territoriais, da mais variada categoria, na posse dos 
sarracenos, pagãos, infi éis e de quaisquer inimigos de Cristo e a faculdade de 
invadir, expugnar, subjugar e reduzir os seus habitantes a perpétua escravidão e 
de os tornar propriedade do estado português (Brásio, 1973, p. 14).

Merece realce que a posse material destes imensos territórios pelo rei e 
infante de Portugal, outorgados pelo Papa nos termos do direito internacional 
da época, não foi dado sem motivo, porque já então o infante povoara de cristãos 
certas ilhas desabitadas no mar oceano, onde mandara fundar igrejas e outros 
lugares pios, em que por sua louvável iniciativa e diligência muitos habitantes e 
naturais dessas ilhas oceânicas tinham recebido o batismo (idem, p. 16). 

Eduardo dos Santos (1964) debruça-se também sobre a questão das datas e 
realça que, em 6 de janeiro de 1442, Eugénio IV confi rma a cessão à Ordem de 
Cristo do senhorio das terras que se viessem a conquistar e a descobrir. Nicolau 
V, pela bula Dum Diversas, de 18 de junho de 1452, concedeu a Afonso V e aos 
seus sucessores a faculdade de conquistar e submeter os reinos pertencentes aos 
mouros, infi éis e inimigos de Cristo. Em 1455, a 13 de março, Calisto III declarou 
que esta jurisdição se estenderia a todas as descobertas do ultramar, o que viria a 
ser confi rmado por Sisto IV em 21 de junho de 1481 e por Leão X em 7 de junho 
de 1514 (Santos, 1964, pp. 77-78).

O ideal missionário em Portugal, nos quarenta anos de atividade ultramarina 
do Infante D. Henrique, concretizado inicialmente no «serviço de Deus» e depois 
no espírito das cruzadas, ganhou estabilidade jurídica a partir de Nicolau V e 
Calisto III, com a institucionalização do Padroado espiritual da Ordem de Cristo, 
depois da incorporação da sua administração na Coroa em 15514. 

4 Segundo Nuno da Silva Gonçalves “a 30 de dezembro de 1551, o papa Júlio III, com a bula Praeclara 
charissimi incorporou na Coroa Portuguesa os mestrados das três ordens militares, suprimindo a 
jurisdição de Tomar que transferiu para o rei, mesmo que fosse de menor idade ou mulher. Ficava 
assim defi nido o quadro jurídico em que os reis de Portugal agiam, percebendo-se, deste modo, 
a constante invocação do título de governador e administrador perpétuo da Ordem de Cristo na 
documentação real referente às missões” (Gonçalves, 1996, p. 58).
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Sobre esta questão, concluem Santos & Soares que, em menos de oitenta 
anos, a coroa portuguesa havia edifi cado a seu favor aquilo que se viria a chamar 
Padroado Régio, que nada mais era do que uma forte fonte de afi rmação política 
imperial, que se baseava em múltiplas inferências do rei na esfera espiritual 
e organizativa da Igreja, através da Mesa da Consciência e Ordens, seu órgão 
regulador (Santos & Soares, 2001, p. 370). 

As estreitas ligações das Igrejas ultramarinas com o Estado deviam-se à 
espiritualização do poder político no Antigo Regime, quando um príncipe cristão 
é considerado o responsável pela salvação das almas dos seus súbditos. Assim, 
a intervenção régia ia além da simples apresentação de dignidades e curas de 
igrejas; intervinham também no pagamento aos clérigos das dioceses do além-
mar, na fundação e dotação de novas igrejas, conventos ou outros institutos 
religiosos, na iniciativa de novas missões, o que explica o facto de o rei vir a ser 
o destinatário e árbitro de quase todas as reivindicações e invocações do corpo 
eclesiástico ultramarino, índice revelador da sua dependência relativamente à 
coroa portuguesa (idem). 

O quadro eclesiástico no arquipélago de Cabo Verde também se inclui no 
panorama apresentado, uma estrutura que tinha a base e o corpo nas ilhas e o 
topo em Lisboa. Os primeiros missionários foram enviados para Cabo Verde 
no ano de 1466, os franciscanos do convento de S. Bernardino de Atouguia, Frei 
Rogério e Frei Jaime, ambos naturais de Catalunha (Gonçalves, 1996, p. 58).

Portanto, a primeira fase da Igreja em Cabo Verde, segundo a proposta de 
Cerrone (1983), a fase missionária (1460-1533), corresponderia a este momento 
de defi nição e de negociações entre a coroa portuguesa e o papado, em que o 
sucesso da evangelização nos anos que sucedem as descobertas, no arquipélago 
de Cabo Verde, por exemplo, funcionou como moeda de troca nesses ajustes, 
com intuito de legitimar as maiores aspirações e direitos da coroa e reforçar a 
soberania nacional, para além das suas fronteiras territoriais.

Para a instituição do padroado espiritual, que se inscreve numa obra descrita 
pelo papa Nicolau V como pia e louvável, “na qual coincidem ou se identifi cam 
os interesses da própria fé e da república universal da Igreja pois que nela se trata 
da salvação das almas, do aumento da fé e abatimento de seus inimigos” (como 
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citado em Brásio, 1973, p. 16), e suportado no instrumento jurídico-canónico, 
a bula Romanus Pontifex, a Igreja Católica e a monarquia portuguesa, colocam, 
reciprocamente, à disposição as suas respetivas estruturas. 

Assim, o padroado espiritual constitui o primeiro acoplamento operativo, 
[que pode ser entendido como um sistema de negociação que, sob a forma 
de interações regulares, congrega organizações que representam interesses 
de vários sistemas funcionais, ou como círculo de conversação que trata de 
interesses de sistemas funcionais diferentes (Luhmann, 2007b, p. 625)] entre 
a Igreja e o embrionário estado português, a complementar o acoplamento 
estrutural entre os sistemas funcionais religioso e político, gerado sob a 
alçada do tema missão e que tinha no rei o corpo convergente dos interesses 
diferenciados. 

2.2. Entre a Constituição da Estrutura Eclesiástica e a Retirada 
dos Jesuítas.

Em termos estruturais, descortinamos que a Igreja em Cabo Verde é 
estabelecida num quadro de diferenciação social segundo a forma centro-periferia, 
aspeto característico da religião pré-moderna (Luhmann, 2007a, p. 54), condição 
conceptualmente estabelecida na atribuição da condição de diocese sufragânea à 
Igreja em Cabo Verde (cf. Brásio, 1973, p. 160).

A instituição da diocese do arquipélago de Cabo Verde ocorre num contexto 
em que nos descontínuos territórios ultramarinos, tinham já sido implementadas 
as malhas da administração civil, judicial e fi nanceira, faltando, no entanto, a 
correspondente cobertura institucional eclesiástica. Segundo Santos & Soares 
(2001), vários núcleos de povoamento, por força do seu valor geoestratégico, 
tinham sido erigidos como centros políticos administrativos, posição que se 
iriam reforçar com a construção das sedes das dioceses. Entre essas novas sedes 
encontrava-se a de Santiago de Cabo Verde.

As autoras citadas consideram que, com cerca de 50 anos decorridos desde a 
primeira ocupação humana do território, se constata que a estrutura eclesiástica, 
ainda que carente de um quadro institucional específi co, está plenamente 
implantada no território, assegurando assim a cobertura espiritual a uma 
população reinol.
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A segunda década do século XVI surge, no seu entender, como a mais 
propícia ao avanço da estrutura eclesial do arquipélago. Em 1526, o Rei ordena 
ao almoxarife da capitania da Vila da Praia que inicie a construção da capela da 
Igreja de Nossa Senhora da Graça e em 1527 o Rei intervém de novo na estrutura 
eclesiástica, ao mandar para Cabo Verde o vigário Lopo Dias a fi m de fi scalizar 
o cumprimento das obrigações do corpo eclesiástico presente no arquipélago. 
Assim, aquando da criação da diocese já se havia fi xado e estabelecido nas ilhas 
um conjunto incerto de clérigos regulares e seculares que asseguravam os serviços 
espirituais (cf. Santos & Soares, 2001, p. 380). 

O dia 31 de janeiro de 1533 assinala a criação da diocese de Cabo Verde, 
com a bula de Clemente VII, Pro excellenti praeminentia e a nomeação do primeiro 
bispo, D. Braz Neto. A enorme diocese com sede na Ribeira Grande, então 
elevada à categoria de cidade, compreendia, para além do arquipélago de Cabo 
Verde, a costa ocidental de África, desde o rio Gambia até ao cabo das Palmas 
(Gonçalves, 1996, p. 58). 

Mostram Santos & Soares (2001) que o bispo de Santiago e os seus sucessores 
tinham a mesma autoridade, poder e jurisdição episcopal, que qualquer outro bispo 
da metrópole e notam que as fronteiras diocesanas são fl uidas e imprecisas, uma 
vez que não se explicita a sua profundidade para o interior desconhecido da costa. 

As autoras realçam ainda que a escolha de Santiago de Cabo Verde como 
sede de uma nova diocese não corresponde a uma solicitação local, mas a uma 
política imperial, pragmática, que procurava cobrir com uma rede eclesiástica 
todos os troços do espaço das costas atlânticas e até índicas, mesmo que estes não 
estivessem integralmente cobertos por uma soberania portuguesa efetiva, e que 
as novas dioceses ultramarinas se destinavam não só a paroquiar os cristãos, mas 
também a converter os infi éis e mouros (Santos & Soares, 2001, p. 373). 

Decorre daqui que o espaço diocesano cabo-verdiano não foi construído em 
função das necessidades espirituais e das possibilidades ministeriais locais, mas 
é apenas uma fração de um tabuleiro mais vasto, que agora se pretende cobrir 
globalmente com lances cuja extensão excede as capacidades pastorais das sedes 
eclesiásticas (idem). A marca religiosa seria o símbolo, não apenas do Catolicismo, 
mas sobretudo da soberania portuguesa, omnipresente, que encontrava na fé 
católica a alma da sua alma, e tinha no entusiasmo religioso a mola íntima do 
organismo nacional (Martins, 1987, p. 180). 
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A nível interno, com a instituição da diocese, a ilha de Santiago e a cidade 
de Ribeira Grande veem o seu peso político-administrativo reforçado e abrem-se 
novas possibilidades de comunicação com as autoridades reinóis, uma vez que 
Cabo Verde passa a ser integrado formalmente na Respublica Christiana e com 
estatuto igual às restantes dioceses metropolitanas e ultramarinas.

Santos & Soares sustentam que a sociedade cabo-verdiana vê agora ganhar 
peso, no conjunto das relações sociais, o corpo dos clérigos e dignidades, cuja 
criação era inerente à diocese. O clero, mais coeso e diferenciado, surge como um 
corpo social dotado de amplas prerrogativas e privilégios, que vai construir, no 
meio autóctone, um novo interlocutor, ora amistoso, ora confl itual, mas sempre 
com uma presença bem marcada (Santos & Soares, 2001, p. 374).

Entretanto, todo o fulgor inicial marcado por disputas e negociações 
a nível diplomático cede lugar a um gradual clima de avanços pouco 
signifi cativos, compreensível se considerarmos o funcionamento da diocese 
do arquipélago e da ação marcante dos bispos nomeados (Santos & Soares, 
2001), as difi culdades da diocese em funcionar perante a dispersão das ilhas, 
a carência crónica de missionários em número e qualidade, quer fi lhos da 
terra, quer vindos da metrópole (Brásio, 1973, p. 157) e a postura dos próprios 
missionários brancos, uma vez que, na prática, o clero indígena de cor via-
se confi nado a um papel estritamente subalterno em relação aos sacerdotes 
brancos europeus (Boxer, 1989, p. 14). 

Em virtude do Padroado régio, a apresentação dos bispos do ultramar era 
feita pelo rei, que em seguida enviava a Roma o documento de apresentação 
para a respetiva confi rmação canónica. Este facto coloca os bispos das dioceses 
ultramarinas na estreita dependência do monarca e é nesta qualidade que se vão 
dirigir ao rei sempre que tiverem de solucionar problemas relevantes das suas 
dioceses. Por outro lado, se não viam a sua infl uência tão disseminada como no 
reino, facto que se liga à própria exiguidade do território, não deixavam de assumir 
uma posição social central, o que lhes permitia controlar melhor a concorrência 
com os donos do poder civil e senhorial (Santos & Soares, 2001, p. 381). 

Se inicialmente o islão constituía o problema, passou-se também a esperar 
que os bispos, em função de todas as conturbações levantadas pela reforma 
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protestante, desempenhassem um papel pastoral e doutrinário de grande 
relevância e marcassem a sua presença de forma bem evidente.

Contudo, não foi esta a imagem deixada pelos primeiros bispos. O primeiro 
a ser indicado, D. Brás Neto, não chegou a tomar posse do seu bispado, enquanto 
o segundo bispo indicado, D. João Parvi, demorou a ir residir para a diocese e 
faleceu pouco tempo depois de chegar às ilhas (idem, pp. 381-382). 

As autoras referenciadas asseveram que o exercício pastoral dos bispos em 
Cabo Verde, ao longo dos primeiros 120 anos, é marcado ora pelas vagâncias e 
interrupções entre os ministérios, ora por um cunho individualista de cada um 
dos bispos. Por conseguinte, a estrutura eclesiástica era imperfeita ou incompleta 
e possuía uma cultura organizacional muito frágil. 

Durante as vagâncias dos bispos no arquipélago, a diocese fi cava num 
regime de autogestão, prosseguia a administração dos assuntos eclesiais em Cabo 
Verde a cargo de curas e outros dignitários de igrejas. Sempre que se verifi cava 
a vacância de um bispo, o cabido ou mesmo o rei nomeava como governador 
espiritual interino da diocese um provisor e vigário-geral (idem, p. 383).

Julgam Santos & Soares que a estrutura eclesiástica do arquipélago foi muito 
infl uenciada pelas características estruturais do espaço em que se implanta. Os 
lapsos de tempo entre escolha, a apresentação régia, a confi rmação e a entrada 
em funções no exercício do ofício ou dignidade eram mais alargados do que no 
Reino, em virtude das demoras burocráticas e das vicissitudes materiais das 
viagens marítimas, e, outrossim, em virtude da infl uência da ação e dos trâmites 
do Padroado, que se efetivavam numa forte ingerência dos organismos centrais 
nas igrejas do Ultramar, ingerência reforçada pela dependência destas em relação 
à Fazenda (cf. Santos & Soares, 2001, p. 418 e p. 420). 

Os bispos e os padres de Cabo Verde preocupavam-se, de forma bem 
veemente, com os seus serviços à realeza e fora do arquipélago, tanto que o rei e 
a máquina burocrática central constituíam o interlocutor preferencial da Igreja 
de Cabo Verde. 

Sustentam Santos & Soares que a correspondência com o rei recai normalmente 
sobre os assuntos diretamente afetos ao Padroado, como é o caso da construção e 
dotação de igrejas, ordenados dos diferentes ofi ciais e dignidades, estado material 
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da igreja e dos ornamentos litúrgicos, confl itos com os poderes civis e envio de 
missionários, estando os aspetos propriamente pastorais praticamente ausentes 
da comunicação com o rei (idem, 2001, p. 420).

Outra característica marcante da estrutura eclesiástica das ilhas foi a 
tradicional acumulação de ofícios e dignidades, o que, segundo Santos & Soares 
(2001), poderá traduzir uma estratégia de racionalização de meios fi nanceiros e 
de contenção da estrutura eclesiástica por parte da entidade fi nanciadora. 

Em relação à sua subsistência, a estrutura eclesiástica de Cabo Verde não 
contava com os meios tradicionais de fi nanciamento que possuía a estrutura 
eclesiástica do Reino, como os dízimos e outras ofertas e doações fi nanceiras a 
que os fi éis estavam obrigados. A sua primeira regra de pagamento vai correr 
por conta da Fazenda Régia e assim equiparava-se às estruturas civis e militares, 
ou no caso de arrendamento, por conta de contratadores. A Igreja local, numa 
das suas principais fontes de subsistência, torna-se dependente, tal como toda a 
economia local, dos circuitos e das fl utuações comerciais externas (cf. Santos & 
Soares, 2001, pp. 423-424). 

Esta forma de financiamento vai condicionar fortemente a atividade 
eclesial que se vê obrigada a seguir as conjunturas económicas dominantes, 
determinadas pelas formas de organização e evolução do comércio nas ilhas, 
que alternaram da administração direta do Rei através da nomeação de um 
intendente, para a atribuição da concessão de compra a um beneficiário 
ou para os contratos de arrendamento de zonas de comércio teoricamente 
definidas, inicialmente a rendeiros e depois às grandes companhias 
(Andrade, 1996, p. 76).  

A subsistência da Igreja também estava sujeita à atuação dos contratadores 
e, sempre que estes não cumpriam com as cláusulas do contrato, o corpo clérigo 
fi cava numa situação de verdadeiro aperto, acumulando dívidas tanto os padres 
regulares, como também os bispos, cujo caso exemplar é o de D. Frei Sebastião 
de Ascensão (1611-1614), que teve de recorrer a empréstimos de particulares 
para o seu sustento e morreu sem chegar a poder pagar as suas dívidas nem as 
contraídas pelo seu antecessor (Gonçalves, 1996, p. 76). 
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Muitas provisões foram procuradas, mas a situação não se alterou de forma 
signifi cativa, dado que era corrente o desrespeito pelas determinações reais, quer 
nas ilhas, quer na costa africana. Perante esta situação de não comprimento do 
acordado, a Igreja insular fez o que podia e o que não podia para contornar este 
problema (cf. Santos & Soares, 2001, pp. 424-428). 

Logo, constatada a crescente falência da ilha de Santiago, enquanto 
pólo de receitas fiscais da costa da Guiné, a incompetência da administração 
civil e financeira das ilhas perante as operações dos contratadores da 
costa e a preferência pelo pagamento dos oficiais civis em detrimento dos 
eclesiásticos, a provisão régia não tardou em intervir e instituiu os dízimos 
como uma nova fonte de receitas consignada para o pagamento do bispo e 
demais clero local, para além das provenientes da esfera mercantil (Santos 
& Soares, 2001, p. 403). 

Desta situação desponta a questão do autofi nanciamento do corpo eclesiástico. 
Com a falência de Santiago, preterida em relação a Cacheu, a economia insular 
vira-se para a propriedade e para a economia agrária. Os proprietários passam a 
tirar os seus rendimentos dos foros e das vendas de produtos da horta, de algodão 
e de produtos que procedem da pecuária. Os eclesiásticos encontravam-se entre o 
grupo dos que possuíam grandes e médias propriedades, cuja exploração fi cava a 
cargo do considerável número de escravos que possuíam.   

De uma forma geral, pode-se sustentar que o funcionamento da diocese 
de Cabo Verde, nos primeiros anos, foi marcado pela sucessão de bispos, pelos 
confl itos entre as autoridades eclesiais e as autoridades civis e senhoriais e por 
constantes difi culdades fi nanceiras que complicavam a gestão. Exemplo disso 
é a disputa em torno do espólio do bispo D. Frei Pedro Brandão, carmelita, 
confi rmado em consistório secreto do dia 8 de agosto de 1588 pelo papa Gregório 
XIII, residente na diocese até ao ano de 1605, ano em que retorna a Portugal, 
não cedendo nem mesmo ao rei Filipe III, quando exortado a voltar a Santiago 
(Gonçalves, 1996, p. 70). 

Outra situação exemplar advém dos fi nais de 1607, quando se procede à 
indigitação de um novo candidato para o bispado, recaindo a escolha régia sobre 
D. Luís Pereira de Miranda, fi dalgo e clérigo regular, que é apresentado a Roma 
em 31 de março de 1608. Ele retarda a sua partida para o arquipélago, apesar 
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de frequentemente instado para o fazer, dado que a Fazenda Régia demorava a 
enviar crédito para Roma para expedição das correspondentes bulas de nomeação, 
tal como tardava a conceder ao novo bispo o que usualmente se outorgava aos 
prelados ultramarinos para sagração episcopal e custos de embarcação (Santos & 
Soares, 2001, p. 400). 

D. Luís Pereira Miranda ter-se-ia instalado no arquipélago em meados de 
1609, portanto, dois anos depois da nomeação, e morrido um mês depois da 
chegada, não sem deixar de estar diretamente envolvido na questão do espólio 
do seu predecessor, julgando-se com direito a herança (Gonçalves, 1996, p. 72). 

O bispo que lhe sucede, D. Frei Sebastião da Ascensão, tomou posse em 
1612 e foi confrontado com o problema da falta de pagamento das ordinárias 
e rendimentos do clero, em virtude da agudização da situação comercial e 
fi nanceira de Santiago e morreria sem pagar as suas dívidas. A situação assumiu 
contornos tais que até mesmo a Câmara Municipal de Santiago intervinha a 
favor do pagamento das ordinárias, argumentando que receava fi car sem ofícios 
divinos (Santos & Soares, 2001, p. 459). 

É neste período, nas primeiras décadas do século XVII, quando se dá início 
à decadência da sociedade escravocrata (Andrade, 1996, p. 109), que se distingue 
na estrutura eclesiástica do arquipélago a presença missionária dos Jesuítas 
(Santos & Soares, 2001), cujas relações com as autoridades civis e a população 
conheceram fases distintas mas, de modo geral, sob o sentido da degradação 
progressiva (Gonçalves, 1996, p. 227). 

Saliente-se, por exemplo, que quando a falta de pagamento das ordinárias 
se agudizou com a crise económica, a partir de 1610, surgiram “muitos desgostos 
e grandes contendas” entre o clero e os ofi ciais da Fazenda Real, tanto que em 
1616, os Jesuítas excomungaram, com parecer favorável do bispo, o governador 
Francisco Martins de Sequeira, que reagiu de forma violenta com insultos 
proferidos dentro da própria Igreja, o que lhe valeu uma segunda excomunhão 
(Santos & Soares, 2001, p. 458). 

A apropriação de algumas heranças por parte dos Jesuítas, a do bispo D. Luís 
Pereira de Miranda, em 1610, e a do Capitão Ximenes Vargas, em 1624 (Gonçalves, 
1996, pp. 206-207), tiveram uma repercussão negativa nas relações destes com a 
população e com as autoridades civis e eclesiásticas. 
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Em 1626, agravam-se de forma drástica as relações entre a câmara e os 
missionários. A questão da posse de bens de raiz está no centro do confl ito, sob 
a acusação de que os Jesuítas viviam numa casa espaçosa, num dos melhores 
lugares da cidade, fresco, sadio e de boas vistas. Estes alegariam a falta de 
legitimidade da câmara para promover um processo desse género, alegando que 
tinham sido enviados pelo rei, respondendo somente ao monarca, não sendo os 
ofi ciais da Câmara procuradores da Coroa (cf. Gonçalves, 1996, pp. 229-232). 

Os anos de 1634 e 1635 seriam marcados pelo caso que opôs os Jesuítas ao 
governador Cristóvão Cabral, quando este se queixa que o Superior dos Jesuítas 
de então se opunha à sua autoridade. O bispo D. Frei Lourenço Garro assumiu o 
papel de conciliador e não se resolvendo a contenda, enviou à Mesa da Consciência 
uma carta denunciando que os Jesuítas viviam demasiado preocupados com o 
sustento próprio e a administração das suas propriedades e consideraria a sua 
presença nas ilhas de pouco proveito (idem, p. 241). Neste contexto, o Padre 
António Dias viria a defender o abandono da missão (ibidem, p. 244), uma vez 
que as circunstâncias em que os missionários tinham de viver e trabalhar eram 
pouco propícias à observância religiosa e mesmo os considerados virtuosos eram 
levados a decair no seu fervor. 

Segundo Brásio, a vida da Igreja cabo-verdiana foi quase sempre tormentosa 
nos quatro séculos do seu viver e estes padecimentos agravaram-se particularmente 
em meados do século XVII, por circunstâncias várias, entre as quais a sua longa 
viuvez por morte do D. Frei Lourenço Garro em 1646 (só substituído em 1672) e 
a retirada dos religiosos da Companhia de Jesus, em julho de 1642, faltando-lhe 
pastor e missionários quase a um tempo (Brásio, 1973, p. 726). 

Assim, descortinamos que o diálogo entre os eclesiásticos e os responsáveis 
pela administração civil aparece marcado pelas condições em que se deu a 
instalação da Igreja. Sustentado no estipulado pelo Padroado, girou em torno 
das questões das ordenanças, da posse de bens materiais, da escravatura, e das 
disputas pela preservação das respetivas autoridades e jurisdições. Os confrontos 
tornaram-se mais evidentes depois dos tempos áureos de Santiago como 
entreposto entre os continentes. 

Os confl itos que opuseram os Jesuítas às autoridades civis demarcam-se 
como o retrato deste panorama, em que à falta de cumprimento dos pagamentos 
se contrapunham excomunhões e ameaças, como a de abandono. Senna Barcelos 
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(2003)5 patenteia um rol de ocorrências que atestam os confrontos entre as 
diversas autoridades em presença, crescente ao longo do tempo, que levou, não 
poucas vezes, a situações violentas e a vias de facto, ora em função dos abusos 
dos governadores, ora dos bispos, ora do cabido ou do provedor da Fazenda, 
atestando queixas do cabido contra o bispo, do governador contra o bispo, deste 
contra aquele, do ouvidor contra o bispo e o governador, num rol de intrigas e 
confrontos que cunham o primeiro volume dos Subsídios6.  

Essas situações confl ituosas dão-se, entretanto, num quadro pouco 
diferenciado funcionalmente, em que, por exemplo, a religião é o manto 
sagrado de toda a ordem social (Berger, 2004), ou, dito de outra forma, em 
que a política encontra o seu domínio dentro da sociedade sobre a base de 
compromissos religiosos (Luhmann, 2009b, p. 81), ou em que a ajuda de Deus 
é necessária em todas as obras (Luhmann, 1990, p. 136), ou ainda, em que as 
possibilitações do religioso e do político convergem no corpo sagrado do rei 
(Luhmann, 2007a, p. 189). Deste modo, a Coroa aparece como o regulador das 
relações entre o civil e o religioso, dois corpos essenciais para a realização da 
missão que se estabelecera como objetivo último: a conquista e civilização de 
novos mundos. 

Inerente a este propósito está um modo diferencial de relação com o 
soberano, construída em função dos serviços e do papel que cabia a cada um 
desses corpos desempenhar no empreendimento colonizador (Cohen, 2007, p. 31). 
A Igreja Católica aparece como uma entidade que, embora ao serviço da Coroa, 
era transcendente ao Estado português e isso traduz a sua condição relacional 
diferenciada. 

Em determinadas situações, os bispos foram incumbidos de assumirem o 
cargo de governador. Isso acorreu com o bispo D. Fr. Lourenço Garro (1627-1646), 
que se envolveu em confrontos com o ouvidor Canto Pacheco e, no usufruto

5 Cristiano José Senna Barcelos é autor do que se considera a mais completa e documentada obra 
histórica sobre as províncias ultramarinas de Cabo Verde e Guiné, sob o título Subsídios para a 
História de Cabo Verde e Guiné, publicados em fascículos, pela primeira vez e de forma faseada (entre 
1899 a 1910) pela Academia das Ciências de Lisboa. A versão aqui utilizada é a segunda edição, em 
quatro volumes, do Instituto da Biblioteca e do Livro, editada na Praia, em 2003.
6 Vide, por exemplo, o caso que opôs o Provedor da Fazenda ao Cabido na sequência do qual 
um capitão ordenou ao sargento-mor que atirasse ao chantre que era trazido por uma procissão 
religiosa (cf. Barcelos, 2003a, p. 166).  
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da autoridade nele investido, decretou a prisão deste (Barcelos, 2003a, p. 231). 
Ainda, os governadores tinham ordens expressas sobre como deveriam receber 
os bispos, estando também incumbidos de garantir que todos os moradores das 
ilhas se pusessem de joelhos e assim esperassem quando e até que passasse um 
bispo (idem, p. 467). 

Não obstante a sua condição diferenciada, a Igreja estava também, assim como 
as outras entidades presentes, imbuída de uma missão que se defi niria nos séculos 
seguintes como civilizadora e, nessa condição, todos eram “fi lhos da folha” (Cohen, 
2007), o que torna inteligível a suscetibilidade da questão das ordenanças. De seguida, 
veremos que, se a primeira metade do século XVII marca o início da longa agonia da 
sociedade escravocrata, seguem-se tempos marcados por mudanças políticas, sociais 
e culturais que agudizam as contradições apontadas até aqui.  

2.3. Diálogos Conturbados em Tempos Difíceis e de Autoridades 
Absolutas

Entramos no período que é considerado como o da verdadeira fusão do 
«tipo cabo-verdiano», temperado em trabalho duro, na busca tenaz dos meios 
de subsistência, desamparado, porventura, explorado por uma economia débil, 
frágil e aleatória (Cerrone, 1983, p. 30). A partir da segunda metade do século 
XVII, as ilhas de Cabo Verde viveram uma situação bastante paradoxal, quiçá 
a maior da sua história (Soares, 2002).  No arquipélago faziam escala navios de 
várias nacionalidades e com destinos diversifi cados. No entanto, as ilhas estavam 
mais isoladas do que nunca, uma vez que pouco tinham a oferecer.

A sociedade urbana/mercantil de Quinhentos, aos poucos, foi vendo a sua 
economia tornar-se agrária. O empobrecimento dos terratenentes e de alguns 
abastados que armavam para a costa da Guiné conduziu à fratura da rígida 
ordem e hierarquia social. Os senhores de escravos veem-se obrigados a vender 
ou a alforriar, em troca de dinheiro, os grandes contingentes de escravos que 
possuíam. Isso aumentou o número de forros que não tinham capacidade para 
suportar uma atividade agrária autónoma, agravada pelas condicionantes 
naturais, com as crises de seca. Estes constituíam uma classe marginalizada sob 
todos os aspetos e foco de confl itos sociais.
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O poder central, dado que não conseguia pôr no terreno mecanismos efi cazes 
de controlo (administrativos, judiciais ou militares), abandona esta função 
essencial à elite local, pelo que acaba por ser forçado a ceder-lhe grande parte do 
poder político e, com isso, condescender com os seus desmandos, arbitrariedades, 
exercício fraudulento dos ofícios, monopólio do comércio local, prática generalizada 
do contrabando e política especulativa dos preços (Soares, 2002, p. 329).  

A Igreja também viveu estes períodos, tomando parte, através dos seus 
membros, nos confl itos políticos institucionais e a nova conjuntura viria a 
refl etir-se na sua estrutura, composição e formas de atuação. Externamente, a 
Restauração teve como consequência a rutura das relações entre Portugal e a 
Santa Sé, o que viria a deixar em suspenso as estruturas eclesiásticas no Reino e 
nas colónias, situação que perduraria até 1668, aquando do tratado de paz entre 
as duas coroas ibéricas. Durante este período, os bispados da metrópole e do 
padroado português deixaram de ser providos por Roma (idem, p. 337). 

D. Frei Lourenço Garro era o bispo de Cabo Verde à data da Restauração 
e viria a acumular o cargo de Governador, em 1645. Após a morte deste bispo, 
abria-se uma vacatura de mais de 25 anos, que só terminaria em 16 de maio de 
1672, com a confi rmação de D. Frei Fabião dos Reis. Entre 1646 e 1672, a diocese 
permaneceria entregue a mais um atribulado governo do cabido (ibidem, p. 338), 
que cedo se consumiu nas habituais querelas internas entre fações afetas aos 
diferentes grupos, em que se encontrava dividida a oligarquia de Santiago, e nas 
constantes rivalidades com governadores e ouvidores. 

Estes confl itos atingiriam o ápice em 1668, quando o Deão Dr. Manuel 
Dinis Ribeiro, que exercia os ofícios de provisor e vigário-geral do bispado, 
portanto dirigente máximo do cabido, aparece assassinado. Os principais 
suspeitos apontados foram alguns dos pares do cabido que o Deão denunciara 
à justiça eclesiástica. A situação da Igreja, nas vésperas da nomeação do 
novo bispo, era marcada pela falta de curas e a gestão da diocese estava 
comprometida (Soares, 2002, p. 339).

O bispado de D. Frei Fabião dos Reis foi curto, mas relevante para a diocese 
cabo-verdiana. Este bispo foi nomeado em janeiro de 1672, chegou a Santiago 
em maio 1673 e faleceria a 8 de fevereiro de 1674. O seu bispado condicionou 
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o quadro de funcionamento pelo qual a ação da Igreja se pautou durante o 
século XVIII, uma vez que proporcionou novas condições de acesso aos cargos 
eclesiásticos e ganhos no que diz respeito aos poderes e privilégios episcopais 
(idem, p. 329). 

Nas últimas três décadas do século XVII foram reativadas as políticas do 
reino em relação a Cabo Verde e ao nível da Igreja. A Coroa procurou escolher 
eclesiásticos reconhecidos por serem enérgicos, decididos e rigorosos. Assim, 
surgem bispos que vão tentar contrariar o estado das coisas e tomar a seu encargo 
a gestão da diocese. 

D. Frei António de S. Dionísio, que tinha como lema «repor a ordem na Casa 
de Deus» (ibidem, p. 344), governou a diocese entre os anos 1675 e 1684, disputou 
o cargo de governador com o ouvidor geral em 1675 (Barcelos, 2003a, p. 276) e foi 
acusado pelo governador, em 1679, de cuidar mais dos seus interesses do que do 
serviço de Deus numa ilha assolada pela miséria (idem, p. 281). 

D. Frei Vitoriano Portuense estaria à frente da diocese durante os vinte 
anos que se seguiram, de 1685 a 1705. É descrito como o “bispo absoluto” 
(Soares, 2002, p. 358), que investiu contra os excessos da elite nos governos 
interinos, na Misericórdia e costumes morais, contra governadores e ouvidores, 
mostrando querer manter o seu poder pessoal e jurisdição eclesiástica a par, 
ou mesmo acima, dos daqueles. Durante o seu episcopado sucederam-se cinco 
governadores e com todos eles o bispo manteve acesas polémicas, confl itos de 
jurisdição ou contendas pessoais.  

Barcelos descreve-o como um homem de grande energia, a quem coube a 
ciência e o engenho de fi nalizar as obras da Sé e que tinha como fi m abater o orgulho 
e o despotismo dos grandes (Barcelos, 2003a, p. 370), ao passo que acarinhava os 
pequenos. Num trecho de um manuscrito anónimo consta que este prelado 

esgrimiu bem a Espada da Igreja, principalmente contra os concubinatos, 
em que os seus Diocezanos se achavam relaxados. Sahia, pessoalmente de 
noute a tirar as concubinas não só das cazas dos clérigos, mas também das 
dos seculares, ainda em partes distantes e fora da cidade. As concubinas 
que eram escravas as mandava para o Rio de Janeiro, e as forras as 
degradava para a ilha de Santo Antão.7

7 Cf. Barcelos (2003a, pp. 367-368).
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Consta que, retirando-se ao reino o então governador Veríssimo de Carvalho, 
este bispo tomou posse do governo em 24 de abril de 1688, ele que havia 
sido provido no bispado em 12 de maio de 1687. Canalizou parte dos parcos 
rendimentos para as obras da Sé, para o pagamento das férias aos ofi ciais que 
trouxesse para as obras e para o pagamento do frete aos navios que carregavam o 
material necessário (idem, pp. 300-302).

Neste contexto aparecem as queixas do ouvidor geral Manuel Delgarte 
da Costa contra os excessos do bispo/governador. Alegou que este absorvia 
a jurisdição real, se intrometia nas causas cíveis e criminais, passando 
seguros e anulando o que o ouvidor mandava passar, castigava crimes 
pertencentes ao secular, dentro da Igreja, obrigava os oficiais seculares a 
fazerem diligências eclesiásticas e ordenava aos vigários para que fizessem 
audiências públicas duas vezes por semana. A estas queixas juntam-se os 
oficiais da câmara que solicitavam um juiz da coroa, alegando não haver 
razão para que os negócios fossem resolvidos pelo eclesiástico (cf. Barcelos, 
2003a, pp. 302-303). 

Deste modo, as queixas da câmara, do cabido e da Casa de Misericórdia 
marcariam o governo do bispo até fevereiro de 1690, quanto toma posse um novo 
governador (Barcelos, 2003a, p. 306). 

Todavia, o choque não se deu apenas com as autoridades internas. Não se 
entendendo com a Santa Casa, que estava sobre proteção real, o bispo indispôs-
se, primeiramente, com o governador e quando intimado pela realeza a conservar 
a Misericórdia na posse que tem de ter sacrário, respondeu: 

Não posso dar cumprimento á dita carta por ser contra o ditame da minha 
consciência e juramento que fi z na sagração, porquanto os ministros de 
Vossa Magestade parece que não se podem privar a mitra da jurisdicção 
ordinária espiritual, que tem n´aquella casa, a qual foi erigida com bens 
ecclesiasticos e não realengos, nem republicos; ainda que a tenha tomado 
debaixo da sua protecção real, pois esta casa se não inclue nas isemptas 
pelo concilio Tridentino e Ordenação do reino, por ser esta casa totalmente 
espiritual, a quem o bispo fundou e fez ecclesiastica e sujeita á jurisdicção 
ordinária, e a protecção real será para lhe conceder outros privilégios 
(como citado em Barcelos, 2003a, p. 345).
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A troca de correspondência com o governador António Salgado, em outubro 
de 1700, em que este bispo compara a cidade a uma mata de lobos, andando nela 
gentes que perderam o medo da justiça, constitui mais um episódio das muitas 
e constantes quezilas com as autoridades seculares (Barcelos, 2003a, p. 355). 
Na sua carta-resposta, o Governador discute as recomendações em torno do 
resguardo da jurisdição real a que os seculares e eclesiásticos estavam sujeitos, 
adianta-lhe que estava a par que das suas mãos saíram uns pasquins que 
visavam provocar uma revolta e depor a sua autoridade, chama a sua atenção 
para as ilhas do Barlavento, onde os párocos faziam casamentos a piratas e 
a estrangeiros, lembrando-lhe que a Coroa não queria estrangeiros naquela 
conquista (cf. Barcelos, 2003a, pp. 355-359).

Uma personalidade tão controversa não deixou de sentir os efeitos de tantas 
polémicas. São indicativos o atentado orquestrado na Guiné pelo capitão-mor 
José Pinheiro (Barcelos, 2003a, p. 322) e o apelo à proteção do governador António 
Delgado (idem, pp. 360-361). 

A dinâmica episcopal de D. Frei Vitoriano Portuense não teria continuidade 
nos tempos seguintes. Entre os anos 1706 e 1736, Frei Francisco de Santo Agostinho 
e D. Frei José de Santa Maria de Jesus vão tentar proteger a Igreja contra a 
anarquia social e a política que se generaliza, pois Santiago é, nas duas primeiras 
décadas do século XVIII, uma ilha levantada, assistindo-se a convulsões e lutas 
intestinais que arrastam todos os grupos sociais e, com estes, as autoridades 
político-administrativas das ilhas (Soares, 2002, p. 364). 

O bispado de D. Frei Francisco de Santo Agostinho (1709-1719) teve 
inicialmente grandes inquietações com o cabido (Barcelos, 2003a, p. 376) e fi cou 
marcado pelo ataque dos franceses, liderado por Jacques Cassard, cujo saque em 
4 de maio de 1712 deixou a Ribeira Grande de Santiago reduzida a uma necrópole 
(Cerrone, 1983, p. 28).

Tendo o então governador, José Pinheiro da Camara, assumido um papel 
displicente face ao ocorrido, coube ao bispo o papel principal enquanto agente 
aglutinador de esforços, fazendo recurso a uma pastoral lida em todas as 
freguesias em ato de missa e pondo-se à frente de um punhado de homens para 
desbaratar os franceses (Barcelos, 2003, p. 395).
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Na pastoral ordenou-se e pediu-se a todos os súbditos, clérigos inclusive, 
pelas entranhas de Jesus Cristo e pela Santa obediência, sob pena de excomunhão 
maior aos que faltarem, a comparecerem na Igreja do Salvador dos Picos com 
as suas armas de todo o género, cavalos e escravos (cf. Barcelos, 2003, pp. 407-
408). O sucesso de tal iniciativa foi interrompido pelo governador que, tendo-se 
ajuntado à resistência, reclamou, na qualidade de autoridade máxima, o direito 
de dirigir o movimento. 

Pinheiro Camara, o mesmo que como capitão-mor na Guiné aparece ligado 
à tentativa de assassinato do bispo D. Frei Victoriano Portuense, era visto como 
a cabeça enferma de um corpo doente, o que associado a um conjunto de opções, 
como o de fazer um ensaio do confronto antes de se pôr em marcha, fatigando 
homens e animais, se viu ultrapassado pela autoridade e pelo carisma do bispo 
e teve que fazer expediente de relatórios seus, do ouvidor e da câmara (Barcelos, 
2003a, p. 396), para reconstruir os factos ocorridos de uma forma que lhe fosse 
favorável aos olhos da Coroa. 

Segundo a obra que fi cou conhecida como o Anónimo de 17848, este bispo 
voltaria a contrapor-se à autoridade civil quando, em 1718, fez retroceder o 
Governador Serafi m Teixeira Sarmento de Sá, que ia com um exército armado para 
fazer guerra civil contra o capitão-mor da Vila da Praia, João Nunes de Carvalho, 
que também se tinha armado. Lembrou ao governador que Sua Majestade não 
queria guerras civis nos seus Estados e aconselhou-o a dar parte do levantamento 
e da desobediência, exortação que foi abraçada. 

O episcopado de D. Frei José de Santa Maria de Jesus (1720-1736) foi instituído 
pelo rei com o propósito de lutar vantajosamente com a sociedade cabo-verdiana, 
então corrompida, devassa e criminosa (Barcelos, 2003a, p. 415). Este prelado 
confi rmou a sua reputação de homem virtuoso e exemplar, mas um líder pouco 
enérgico (idem, p. 429), que conseguiu intrometer-se e arbitrar contendas entre o 
ouvidor e o governador (ibidem, p. 424). 

Contudo teve muitas responsabilidades nos desmandos, roubos e abusos do 
vigário geral, o padre António Henriques Leitão (Barcelos, 2003a, p. 428), e nas 
perturbações jurisdicionais de que se queixou ao Rei o ouvidor Bravo Botelho,

8 Vide Noticia Corográfi ca e Cronológica do Bispado de Cabo Verde. Lisboa: Edição do Instituto Cabo-
verdiano do Livro, p. 50. 
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solicitando ao soberano que recomendasse ao bispo que os clérigos não atuassem 
fora dos limites da jurisdição canónica (Pereira, 2004, p. 84). 

As acusações de que protegia malfeitores valer-lhe-iam reprimendas 
por parte da realeza, as quais atestam que o bispo não conseguiu evitar as 
conivências e intrigas que assolavam a ilha, tornando-se mais uma peça 
daquele tabuleiro:

que eu sou informado que não só patrocinaes aos criminosos de crimes 
graves que ahi ha, tendo-os na vossa casa e trazendo-os comvosco em 
actos publicos perante as justiças (...), tendo-os na vossa quinta, de que 
as partes off endidas se queixam que andam nos logares de delicto com 
escandalo de todos confi ados em que ninguém os há de prender.9  

Num quadro geral, este bispado é marcado pelo assassinato do ouvidor 
Bravo Botelho a mando do Governador. É de registo que na fuga aos seus algozes, 
o ouvidor, ferido, se tenha recolhido ao convento onde foi apanhado e morto no 
início da escada, quando já estava sendo recebido pelos religiosos (cf. Barcelos, 
2003a, pp. 256-257). 

O retrato deste caso feito por Barcelos (2003a) espelha bem as contendas 
entre as autoridades na ilha de Santiago, a sua interdependência e o seu 
contrapeso recíproco. O ouvidor, nos seus relatórios, mexeu com muitos 
interesses instalados dos «fi lhos da folha», cujo número era exagerado no seu 
entender, desejando racionalizar meios num período difícil para o erário régio 
(Pereira, 2004, p. 95). 

Comentando a situação vivida em Cabo Verde no século XVIII, ligada no 
seu entender à ação e ao comportamento das autoridades judiciais, legislativas e 
eclesiásticas, Carreira sentencia que quando se fi zer alguma luz sobre muitas das 
desavenças, contendas, ódios e malquerenças, que durante séculos ensombraram 
a vida de muitas famílias cabo-verdianas, se poderão compreender claramente 
alguns dos traços do temperamento cabo-verdiano, qualidades e defeitos, e donde 
os herdam: a altivez arrogante, o orgulho empolado, o desaforo, a fanfarronice, 
a basofaria e a tendência para a solução de insignifi cantes questiúnculas por 
processos algo violentos (Carreira, 1985, p. 88).  

9 Trecho da carta régia de 17 de outubro de 1725, dirigida ao Bispo D. Frei José de Santa Maria de 
Jesus. Cf. Barcelos (2003a, p. 429).
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Através do processo que vai da crioulização societal à crioulização 
institucional, Gabriel Fernandes (2006) faculta uma possibilidade de interpretação 
desses traços de temperamento e deste período, defendendo que a crioulização 
abriu as portas “para que determinados segmentos populacionais comecem 
a presumir-se detentores de atributos antes reconhecíveis apenas ao grupo de 
maior poder e prestígio e a exigir um temperamento consentâneo com essa sua 
condição” (Fernandes, 2006, p. 69).  

Esta tendência seria contrabalançada a partir de 1750 com a chegada do 
Marquês de Pombal ao poder, quando se torna evidente o esforço de reposição 
do controle político central, desde há muito fragilizado sob a contínua ascensão 
dos crioulos e a inexorável debilitação social dos brancos reinóis (idem, p. 77). 

Assim sendo, a Igreja não passaria ao lado deste momento político, 
conhecendo mais dois episcopados até à data de 1747, descritos por Soares (2002) 
como duas presenças fugazes. Novos problemas ligados à fome devastariam o 
arquipélago após este período e, neste contexto, a Igreja completaria o quadro 
de exclusão social com o da exclusão religiosa. Os movimentos sociais passavam 
ao lado das autoridades e a Igreja iria preocupar-se, essencialmente, em manter 
controlada a participação dos clérigos nesses embates.  

D. Frei Pedro Jacinto Valente conduziria os destinos da diocese cabo-
verdiana durante os anos 1754-1774 e um dos destaques desse governo episcopal 
foi a divisão da Igreja em dois polos: Santiago e Santo Antão. Ficaria um mês e 
meio em Santiago e depois abandonaria a ilha para assentar residência fi xa na 
povoação da Ribeira Grande de Santo Antão e o fator que parece ter pesado nesta 
solução foi procurar escapar ao turbilhão político-social que Santiago vivia em 
meados do século, salvaguardando o poder da Igreja (Soares, 2002, p. 396). 

Este episcopado fi cou ligado a um bispo que afrontou a sociedade de 
Santiago até na morte, uma vez que preferiu ser sepultado numa modesta 
ermida na Ribeira Grande de Santo Antão e não no sepulcro da Sé Catedral da 
Ribeira Grande de Santiago. De registo, a excomunhão do ouvidor geral João 
António Silva Sampaio por este ter condenado o vigário geral da ilha da Boa Vista 
(Barcelos, 2003b, p. 26) e as 34 instruções, ou capítulos de visita, que os moradores 
eram obrigados a cumprir, de comum acordo com os procuradores do povo e 
das demais justiças, sem que delas tivesse conhecimento o governador, senão por 
informações particulares (idem, p. 67).
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Sustenta Cerrone que, de modo geral, as últimas décadas do século XVIII 
marcam a decadência na vida material e espiritual de Cabo Verde, advindo das 
febres que assolavam Ribeira Grande, ceifando muitas vidas, inclusive a de 
bispos e governadores, do atraso no pagamento de subvenções que afastava a 
hipótese de aumentar o contingente missionário, das desinteligências profundas 
entre autoridades religiosas e civis, que em nada facilitavam a propagação do 
evangelho, e do liberalismo que já estendia os seus tentáculos ao arquipélago 
(Cerrone, 1983, p. 30). 

A situação assumiu contornos tais que foi necessário recorrer, em 1781, a 
uma lei que obrigava, sob pena de sanções, os sacerdotes a virem a Cabo Verde. 
Barcelos regista que os frades viviam das ordinárias que recebiam da fazenda 
e esmolavam, pouco caso faziam da propagação do evangelho, alimentavam a 
intriga contra as autoridades e o seu encargo era cantarem o De Profundis à cidade 
morta (Barcelos, 2003b, p. 120).

Neste quadro, destaca-se o bispado de D. Frei Francisco de S. Simão (1778-
1783) que tomou posse do governo militar e se tornou governador interino em 
25 de abril de 1783, sob o aplauso do povo (idem, p. 84). Aquando da sua morte 
foi pranteado por todos, louvado por ter acabado com o costume que a secretaria 
tinha de confi rmar as patentes, sem outro fi m que arranjar emolumentos. É 
descrito como um bispo modelo e um governador exemplar (ibidem, p. 85).

O seu sucessor, D. Frei Christovam de S. Boaventura (1784-1798) vivenciaria 
a uma distância confortável as convulsões que marcam o fi nal do século, indiciado 
pelo incêndio posto ao convento de São Francisco na Ribeira Grande de Santiago. 
Este bispo residiu perto de quinze anos em São Nicolau, onde prestou serviços 
não só à igreja como à administração política e civil da ilha e destacou-se, entre 
outros aspetos, na construção das principais vias entre as povoações, trabalhos 
que ele dirigia de varapau em punho (Barcelos, 2003b, p. 145). 

Entretanto, na ilha de Santiago, a ausência do bispo fazia parte das 
informações que eram enviadas ao reino. O então governador, António 
Machado Faria e Maia, foi acusado pelos partidários de Freire de Andrade, um 
potentado das ilhas, ao ministro Martinho de Mello, de ser o papa, o prelado, 
o ouvidor e o provedor da fazenda, dado que ele governava a igreja e a justiça 
(idem, p. 96). 
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O edifício social de Santiago apresentava um certo grau de complexidade, 
com confl itos e querelas infi ndáveis por gerir, agravados pelo caos administrativo 
e pelos problemas económicos (Pereira, 2004, p. 67). Deste modo, o quadro exposto 
não difere substancialmente do precedente. Ainda se está perante um contexto 
em que a primazia não é da diferenciação funcional e, perante os exíguos meios 
para a conquista e civilização do interior do continente, uma tarefa comum se 
apresenta às autoridades religiosas e políticas: a administração das ilhas.

Se no quadro anterior, os confl itos giraram essencialmente em torno dos 
pagamentos atrasados, neste, os confl itos intensifi caram-se e presenciamos 
situações em que uma autoridade procurou ganhar ascendente sobre as outras, 
incrementando aquilo que foi avançado como o crónico problema do arquipélago 
e que se agudiza no século XVIII: a perturbação da jurisdição, quer dizer, as 
interferências dos vários poderes em áreas que não lhes pertencem, em função 
das suas competências e razão da matéria (idem, p. 81). 

Todavia, descortinamos que, também nesta fase, algumas comunicações 
eclésia/estatais reclamam a consolidação da delimitação das fronteiras de 
domínios diferenciados, uma demanda que ganha forma, com maior insistência, 
a partir do âmbito político, cujo exemplo mais acabado é a carta-resposta do 
governador António Salgado, em 1770. Neste ponto, é uma hipótese que já fosse 
sensível que, num quadro institucional pouco diferenciado, a Igreja levasse uma 
certa vantagem. A resolução da questão referente à casa da Misericordia, em que 
o bispo Vitoriano Portuense se opôs à própria Coroa, é um caso exemplar.    

De modo geral, aos bispos absolutos contrapõem-se governadores absolutos 
que reinam sobre um povo marcado pela morte, pela seca, pela fome, pelo medo, 
pelo abandono e pela carência espiritual e material, e sujeito, até à alvorada do 
século XIX, aos ataques piratas (cf. Barcelos, 2003b, p. 176).   

   

2.4. Na Alvorada da Consolidação da Diferenciação Funcional 
do Subsistema Político

O século XIX é marcado pelo advento do espírito liberal, que encontrou algum 
predomínio em Portugal, nomeadamente, a partir da década de 1820, quando a 
burguesia tenta ocupar o lugar que antes a aristocracia detinha nas instituições 
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públicas (Fernandes, 2007, p. 17). Em si mesma individualista e autossufi ciente, 
a burguesia lançou os fundamentos sobre os quais se vão construir as sociedades 
democráticas e não se contentando com a mera posse económica, procurou exercer 
a dominação igualmente na cena do Estado, acabando por afi rmar-se como elite 
política (idem, p. 16).

No quadro de uma diferenciação em que o reino era o centro e as ilhas de Cabo 
Verde uma periferia deste centro, a informação emanada do centro possibilita 
os processos internos dos subsistemas sociais no arquipélago, à semelhança do 
que se passou nos séculos anteriores. Deste modo, as intercomunicações entre o 
religioso e o político em Cabo Verde, no século XIX, retratam como se vivenciaram 
internamente os condicionalismos estruturais gerados no reino, cujo processo 
mais expressivo foi a passagem do absolutismo ao constitucionalismo. 

Os primeiros decénios foram difíceis para a igreja de Cabo Verde, a braços 
com as tentativas falhadas de fundação do seminário e com as contínuas mudanças 
de bispos. De Portugal, em pleno «Mata-Frades», pouco havia de esperar e, 
consequentemente, uma terça parte das paróquias de Cabo Verde estava sem 
pastor (Cerrone, 1983, p. 33).

Em 1804, quando Portugal estava em vias de tombar sob as forças de Napoleão, 
a situação da Igreja em Cabo Verde era marcada pela ruína e rusticidade dos templos 
e guisamentos precisos, não existindo Santíssimo Sacramento em muitas paróquias 
(idem, p. 32). Como o fermento da revolução francesa ganhava maiores proporções em 
Portugal, criaram-se prisões para os revolucionários e Cabo Verde passou a ser visto 
como um destino para os deportados políticos (ibidem), cujo caso mais emblemático 
é o do padre João Henriques Moniz, que viria a ser bispo de Cabo Verde.

Nas primeiras décadas do século XIX, marcadas externamente pelas lutas 
entre liberais e monárquicos, destaca-se, internamente, o levantamento do povo na 
cidade de Ribeira Grande em 1811, a revolta dos Engenhos e a fome de 1830. Mas os 
bispados de D. Fr. Silvestre de Maria Santíssima (1801-1813) e de D. Fr. Jerónimo do 
Barco Soledade (1818-1829) não se distinguem pelas polémicas com as autoridades 
civis. Considerando as convulsões que marcam este período e o seu protagonismo 
no passado, não é sem surpresa que se constata, em Barcelos (2003b), a saída de cena 
das autoridades eclesiásticas. Aparentemente, os tempos começavam a ser outros.
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O bispo D. Fr. Silvestre de Maria Santíssima viveu na ilha de São Nicolau 
até à morte, preservando-se dos «maus ares» de Santiago. No seu bispado 
destacam-se a cooperação entre as autoridades, quando se deu início à 
construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na ilha de São Nicolau, 
concluída em 1811 (cf. Barcelos, 2003b, p. 148) e, igualmente, a exposição 
feita, em 1808, a um ministro sobre a pouca utilidade da catedral de Cabo 
Verde, destacando a ignorância atrevida do cabido que se opunha às suas 
determinações (idem, p. 160). 

Assim, aquando do levantamento do povo na cidade de Ribeira Grande, 
coube ao cónego, juntamente com outras autoridades, a tentativa de acalmar e 
demover a população dos seus intentos beligerantes, tentativa que se revelaria 
infrutífera (ibidem, p. 176). Não obstante, nota-se a atualização do caráter de 
utilidade pública de que se reveste a religião e a sua concretização no plano 
organizativo no arquipélago.

Com a morte de D. Fr. Silvestre de Maria Santíssima segue-se um período 
de vacância de cinco anos, durante o qual os litígios religioso-políticos eram 
exclusivamente regulados pelo governador, como atesta a resolução do caso que 
opôs o vigário da matriz e o capitão-mor da ilha de São Vicente, em 1815 (cf. 
Barcelos, 2003b, p. 197). 

O bispo D. Frei Jerónimo do Barco Soledade seria marcado pelos anos vinte, 
circunstância que defi nira inclusive a sua situação enquanto prelado. A revolução 
que tinha como meta prover Portugal de um governo constitucional eclode no Porto 
e não tarda a fazer eco em Cabo Verde, tendo sido aclamada a Constituição na ilha 
da Boa Vista, em 1821, como confi rma o ofício de 24 de março do comandante João 
Cabral da Cunha ao comandante da Praça da ilha de Santiago10. 

A 4 de maio de 1821, o então governador foi obrigado pelos revoltosos a dirigir-
se à câmara onde, na companhia do desembargador e do ouvidor geral, jurou a 
Constituição, sem cláusulas ou condições (Barcelos, 2003b, p. 235). Após a sua renúncia 
ao cargo, formou-se a junta provisória do governo constitucional da capitania de 
Cabo Verde, composta por um coronel, como presidente, pelo tesoureiro-mor da Sé 
Catedral, deputado pelo eclesiástico, pelo ouvidor geral, deputado pela justiça e por 
duas outras entidades, deputados pelo militar e pela fazenda. 

10 Barcelos transcreve na íntegra o ofício que atesta a intenção dos revoltosos de defenderam a sua 
causa até a morte (cf. Barcelos, 2003b, pp. 216-217).
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A estes factos sucede a revolta na ribeira dos Engenhos. D. Fr. Jerónimo do 
Barco Soledade entra em cena com uma pastoral, ordenando aos párocos o auxílio 
à Junta, no acalmar dos moradores levantados (idem, p. 241). Esta estratégia 
seria secundada pelas ações da Junta, que decidiu usar de brandura para com 
os revoltosos, enviando-lhes o cónego Matheus Varella, vigário da freguesia de 
Santa Catarina, e o sargento-mor Francisco de Barros para quando esgotasse a 
paciência (ibidem, p. 241). 

Um momento destacável, nas relações entre o religioso e o político no 
século XIX cabo-verdiano, está ligado ao decreto de 16 de junho de 1822, que 
proveu diversos ramos da administração pública na província de Cabo Verde. 
Os artigos 4.º e 5.º estipularam a suspensão dos provimentos e os mínimos 
das côngruas dos párocos, com os acréscimos devidos a uns ou a outros que, 
com devida habilitação, quisessem reger aulas públicas das primeiras letras e 
que os bispos deveriam garantir que os párocos tivessem somente o necessário 
para a sua decente sustentação, enquanto o artigo 16.º estipulou que o Governo 
empregaria os meios necessários para ampliar à Província de Cabo Verde a graça 
do Rescripto Apostólico, que permitia em Portugal o trabalho em certos dias 
santos (cf. Barcelos, 2003b, pp. 242-243).

Neste contexto, o bispo D. Fr. Jerónimo do Barco Soledade, atendendo à 
situação da catedral da diocese, rogou ao ministro José da Silva Carvalho, no 
relatório e ofício de 30 de janeiro e 22 de fevereiro de 1823, que levasse a sua 
exposição ao monarca, de modo a excitar a sua compaixão sobre a sua pobre 
diocese marcada pelo atraso no campo da educação política e moral (Silva, 
1899, p. 115). Ainda, propôs, em 23 de junho de 1824, a provisão das condições 
necessárias para a realização dos ofícios divinos, realçando a necessidade de 
erigir um seminário e uma casa de educação pública, oferecendo-se para o fazer 
à sua própria custa, à exceção de alguns materiais que requisitava do reino (cf. 
Barcelos, 2003b, pp. 325-326). 

O bispo reedifi cou o paço episcopal na cidade da Ribeira Grande e compôs 
o seminário que, contudo, não chegou a funcionar porque o chefe da diocese 
seria eleito deputado, em 1826, nas eleições para as cortes gerais (Barcelos, 
2003b, p. 331), tendo-se, então, retirado para a Metrópole, a fi m de exercer tais 
funções.
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Nota-se que, se, por um lado, era um intento subtrair o trabalho, mediante 
decisão política, da tutela da religião, por outro lado, a questão da educação 
pública entrara na agenda política como tarefa não exclusiva do clero. É neste 
contexto que a preocupação com a questão da educação, presente desde os 
primórdios do povoamento, se torna um tema central das comunicações religiosas, 
tendência que marcaria a Igreja Católica nos tempos que se seguiriam, o que 
em parte encontra explicação, conforme Fernandes (2007, p. 77), no facto de o 
liberalismo ter procurado transformar a instrução e a educação num instrumento 
fundamental de desenvolvimento da consciência nacional.

A fome de 1830, que fecha o bispado do prelado-deputado, estendeu-se até 
1833 e ceifou 30.000 almas. Em algumas circunstâncias, o horror que se vivia nas 
ilhas ganhou voz nas cartas dos vigários-gerais (cf. Barcelos, 2003b, p. 343). A 
Sé fi cou vaga até que, pelo decreto de 27 de novembro de 1840, foi nomeado 
João Henriques Moniz (1940-1947) como bispo eleito de Cabo Verde. Ele tem 
a particularidade de ter entrado em Cabo Verde como deportado político por 
simpatizar com os ideais liberais. Exerceu as funções de pároco na ilha da Brava, 
onde foi recolhido devido à falta de padres na diocese de Cabo Verde, e prestou 
nessa ilha serviços em relação à instrução pública, montando uma escola para 
ambos os sexos (cf. Barcelos, 2003c, p. 234).  

Os anos compreendidos entre estes dois bispados foram de grande 
instabilidade política. No reino, as disputas partidárias marcam a política 
portuguesa e as relações diplomáticas da Coroa com a Santa Sé não atravessam o 
seu melhor período, quedando pelo meio medidas que visavam a desamortização 
dos bens temporais da Igreja, a transferência dos seus bens para o tesouro público, 
a valorização do clero secular, a abolição dos dízimos, a total extinção das ordens 
religiosas e a nacionalização da Igreja (cf. Fernandes, 2007). 

Nas ilhas, assinalam-se a revolta do batalhão miguelista na vila da Praia, na 
noite de 21 para 22 de março de 1835 (Barcelos, 2003c, p. 52), a revolta dos escravos 
na Praia, que visavam a morte dos brancos e o apoderamento da ilha, em 6 de 
dezembro de 1835 (idem, p. 109), a revolução do Fogo em 28 de setembro de 1836 
(ibidem, p. 120), que opunha os partidários do governador Domingos Arouca aos 
partidários do governador deposto, Joaquim Marinho, ou seja,  cartistas versus 
setembristas, na sua versão insular.  
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Da revolução do Fogo sobressaem dois ofícios para os vigários das freguesias 
de São Lourenço e de Nossa Senhora da Conceição, que solicitavam aos clérigos o 
despacho de ordens que persuadissem o povo a retornar às suas casas, povo que, 
armado de espingardas, facas, cacetes e pedras, se opôs, com sucesso, à tentativa 
dos soldados revoltosos de aprisionarem o governador em Pico Pires, no interior 
da ilha do Fogo (cf. Barcelos, 2003c, pp. 121-122). 

Durante este período de agitação, e confi rmando a tendência da década 
anterior, a instrução pública desponta como o assunto político/religioso 
prioritário, tanto que o Visconde Sá da Bandeira, ministro da Marinha e do 
Ultramar, em 23 de maio de 1838, solicitou ao Cardeal Patriarca o concurso de 
igrejas da diocese que estavam vagas, para serem providas dos eclesiásticos 
que mais merecessem, para se dedicarem à instrução da mocidade das suas 
respetivas paróquias (idem, p. 202). 

Neste ponto, ao serviço do Estado, uma nova função para os eclesiásticos 
se ratifi ca. Em 1838, este ministro atende as queixas do governador Marinho 
sobre o estado das igrejas nas ilhas e recomenda ao, ainda então, padre Moniz 
a aplicação de 400$000 de réis, provenientes da sua côngrua, no conserto das 
igrejas “visto ser elle o pastor que na necessidade devia acudir ao seu rebanho e 
que Sua Magestade esperava dos seus princípios evangelicos este acto voluntario 
de caridade christã e que se entendesse sobre este assumpto com o governador” 
(Barcelos, 2003c, pp. 199-200). 

As vitórias liberais permitiram, como já vimos, que todos os bens da mitra 
passassem à nação. Neste contexto discute-se a utilidade da fazenda da Trindade, 
em Santiago, enquanto moradia do governador (idem, p. 189) e, posteriormente, 
a sua venda para custear as reedifi cações de alguns edifícios públicos, tendo 
sido auscultado nesta matéria o bispo resignatário, D. Fr. Jerónimo do Barco 
(ibidem, p. 260).

Embora marcado por este contexto, no bispado de D. João Henriques Moniz 
destacam-se as preocupações com a instrução primária e o ensino secundário, 
tendo apresentado em vários relatórios, respetivamente nos anos de 1839, 1841 
e 1845, as conveniências da construção de um seminário para os naturais da 
província e proposto, em 1846, o local, as condições de construção, as despesas 
e os recursos humanos necessários para a consecução de tal empreendimento 
(Barcelos, 2003c, p. 327). 
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Este bispo foi nomeado numa altura em que as relações políticas entre 
Portugal e a Santa Sé estavam interrompidas (idem, p. 234), tendo seguido para 
Lisboa apenas em 1844 a fi m de se sagrar. Regressou à diocese a 24 de maio de 
1847 e recebeu todas as honras devidas, mas não foi reconhecido como bispo pelo 
cabido, que se negou a dar-lhe posse e, consequentemente, o governador-geral D. 
José Miguel de Noronha recusou-se a entregar-lhe as propriedades da mitra e o 
pagamento das côngruas devidas (ibidem, p. 343). 

A sua correspondência, de 24 e 28 de maio, não fez referências desagradáveis 
contra o cabido e na última ainda deixou indicações sobre a sua principal 
preocupação, a instrução pública. Segundo Barcelos, este prelado morreu de 
febre, sem meios de subsistência, no dia 1 de julho de 1847, na Vila da Praia, 
tendo sido sepultado no mesmo dia no cemitério público da vila sem as honrarias 
devidas (Barcelos, 2003c, p. 344). 

A condição fi nal do bispo Moniz talvez possa ser compreendida quando 
apuramos que, por decreto de 31 de maio de 1845, foi eleito bispo de Cabo Verde 
o cónego Patrício Xavier de Moura, que obteve a confi rmação a 11 de janeiro de 
1849 (cf. Barcelos, 2003c, p. 370). 

Cruzando as datas, facilmente se percebe que este bispo foi eleito durante 
o período em que o outro tinha viajado para Lisboa a fi m de se sagrar. Outro 
aspeto relevante é que o bispo Xavier de Moura é confi rmado após a assinatura 
da concordata de 21 de outubro de 1848, que foi celebrada no termo de um 
grande diferendo criado entre o Governo português e a Santa Sé, este que 
foi um dos confl itos mais violentos e prolongados que se deram nas relações 
diplomáticas aquando da vitória dos liberais, chefi ados por D. Pedro IV, sobre 
o absolutismo de D. Miguel, como se resgata em Neto (1988, pp. 291-293) e 
Fernandes (2007, p. 57).

O bispado de Patrício Xavier da Moura (1848-1858) pode ser considerado o 
bispado dos embates políticos, uma vez que confrontou todos os governadores 
que se cruzaram com os dez anos da sua administração. É signifi cativo que este 
prelado tenha dado início ao seu governo no ano em que começou a desenhar-se, 
em Portugal, uma orientação que consistia em combater a religião por todos os 
meios possíveis (cf. Fernandes, 2007, p. 109).
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No ofício de 13 de maio de 1850, relatou o estado em que se encontrava 
a cidade de Ribeira Grande e a catedral da Sé, recomendando que se 
transferisse a Sé para a Igreja paroquial da vila da Praia, protestou contra o 
governador João de Fontes Pereira de Mello, que fazia nomeações de párocos 
encomendados para as igrejas vagas, e reportou o desleixo e o abandono da 
diocese, comprometendo-se a emendar e reformar os abusos de tantos anos 
(cf. Barcelos, 2003c, p. 402). 

Tratando-se dos párocos encomendados, expôs ao ministro, Visconde de 
Castellões, que, em Cabo Verde, se tinha dado uma inteligência lata ao decreto de 
28 de setembro de 1838, na parte relativa ao poder do governador da província 
de nomear para os empregos vagos. Defendeu que tais nomeações lhe pertenciam 
por direito e recebeu um despacho favorável do mesmo ministro (cf. Barcelos, 
2003c, pp. 402-403). 

Esta vitória madrugadora motivaria este bispo a dedicar-se energicamente à 
sua causa repreendendo párocos, admoestando o povo, solicitando a prestação de 
contas dos bens da Mitra e punindo a desobediência e/ou altivez dos eclesiásticos 
com suspensão canónica (idem, p. 403). 

No fi nal do ano de 1850 enviou a Tavares de Macedo três relatórios. No de 11 
de outubro forneceu um resumo dos seus empreendimentos e ganhos, destacou 
a sua lealdade e obediência cega para com o Governo de Sua Majestade, apesar 
das indisposições do governador da Província, realçando que desde que chegou 
ao arquipélago até mesmo a providência vinha abençoado aquelas ilhas, dado 
que, estando no Fogo, ele recebeu do povo 29 moedas em patacas encontradas e 
apanhadas no mar (ibidem, pp. 404-405). 

No relatório de 5 de novembro, forneceu informações acerca do quanto 
tinha feito na diocese para conservar a disciplina eclesiástica (cf. Barcelos, 2003c, 
p. 405) e, no de 19 de dezembro de 1850, opôs-se à criação do seminário, como 
lhe fora recomendado, propondo que se considerassem, como de seminário 
episcopal, as aulas que abriu no Fogo, e referiu-se ao desacordo com o juiz de 
direito. Lamentou as difi culdades com que lutava contra a grande oposição que 
lhe faziam, declarando:
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Eu estou persuadido e convencido que nenhum empregado, qualquer que 
seja a sua categoria, pode servir bem o governo que o emprega, se não 
souber zelar os seus direitos e as suas atribuições; e o mesmo foi apparecer 
eu na provincia, puxar pelos meus direitos e att ribuições, que declarar-se 
logo contra mim uma opposição da parte do governo, que tem procurado 
todas as maneiras de affl  igir-me e desgostar-me; tem querido fazer-me o 
mesmo que outrora se fi zera ao meu antecessor D. João Henriques Moniz, 
e se tanto não tem feito é porque eu tenho sabido conservar-me no meu 
logar e tenho tido a constância e resolução que elle não teve (como citado 
em Barcelos, 2003c, p. 407).

Esses relatórios certifi cam a versão do prelado, no culminar de um ano 
marcado por confrontos com as autoridades civis. Também o governador 
apresentaria a sua versão dos factos e, em 5 de outubro, enviou ao ministro 
da Marinha a cópia de uma provisão do bispo D. Patrício que era lida à hora 
da missa conventual, pelo vigário da respetiva freguesia, na qual era violada a 
lei fundamental do Estado, e mais leis e determinações régias sobre matérias 
eclesiásticas (cf. Barcelos, 2003c, p. 442).

Na polémica Provisão, datada de 21 de maio de 1850, o bispo nomeou um 
novo Provisor e Vigário Geral da Diocese a quem deu plenos e livres poderes 
de benzer as igrejas, altares e oratórios, acrescidos de poderes revogados 
pela Carta Constitucional e Leis Vigentes, permitindo-lhe ouvir, conhecer e 
decidir todas as causas civis e criminais, prender delinquentes e condená-los 
a cárceres perpétuos e castigar todos as pessoas das cidades, vilas e lugares 
de todo o bispado, tanto seculares como eclesiásticos (idem). A contenda 
teria fim no ofício de 4 de outubro, quando o governador convenceu o bispo 
que não tinha autoridade para conceder as faculdades expressas na Provisão 
(ibidem, p. 443). 

Sustenta Fernandes que o advento do liberalismo não vem minimizar as 
condutas regalistas, procurando antes reforçá-las e, neste sentido, o regalismo 
liberal não rompe com a Igreja, ou seja, não se dá a laicização do Estado, porque 
a religião católica continua a ser a religião do Estado e o rei presta juramento de 
a manter, o que se explica, no seu entendimento, pela conveniente associação 
que o Estado fazia da afi rmação das liberdades burguesas com a legitimação que 
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lhe fornecia a Igreja (Fernandes, 2007, p. 24). Todavia, neste mesmo contexto a 
sociedade emerge da tradicional sacralidade e procura construir-se de acordo 
com parâmetros seculares, encontrando em D. Pedro IV um expoente que dá ao 
liberalismo um impulso decisivo nessa direção (idem, p. 31). 

Segundo este autor é de referir que o conluio dos bispos com o poder liberal, 
em tal situação, era enorme. A Igreja tornara-se uma simples função de interesses 
mundanos, estava em causa com a mudança de regime e era, essencialmente, por 
isso que se lutava (ibidem).

Nas ilhas de Cabo Verde, mais do que nenhum outro, o bispo Patrício Xavier 
encarnou o retratado em Fernandes (2007), declarando-se empregado do governo 
(cf. Barcelos, 2003c, p. 456), tanto que no relatório de 17 de fevereiro de 1851, 
destinado ao Ministro Visconde de Castelões, rogou a esta excelência que lhe 
fi zesse a honra de beijar as mãos das reais majestades (idem, p. 457). 

Contudo, talvez seja precipitado rotular este bispo de mero subserviente, 
na medida em que é confi rmado após a concordata de 1848 e a revogação da lei 
drástica de Joaquim António de Aguiar (Cerrone, 1983, p. 34), aspetos que não 
lhe devem ter passado ao lado, o que talvez ajude a compreender a sua altivez 
perante as autoridades lhe eram equivalentes. 

Em nome da nação sempre esteve atento aos serviços eclesiásticos que se 
prestavam nas ilhas (cf. Barcelos, 2003c, p. 456); prestou serviços sociais quando, 
por exemplo, pôs à disposição a igreja do Mindelo para servir de hospital 
provisório aquando do aparecimento da febre em 1851 (idem, p. 474); e dedicou-
se energicamente às lutas eleitorais, afi ançando ao ministro ter trabalhado nas 
ilhas de modo a que o sentido dos votos fosse destinado a homens do governo 
deste (ibidem, pp. 457-458). 

Julgamos que a consciência de ser necessário e de se fazer necessário 
sustentou a elevação do bispo perante os seus homólogos, sujeitos, também 
eles, a distinção por meio dos serviços prestados. Esta hipótese parece verosímil 
quando apuramos, por exemplo, que, a 6 de fevereiro de 1854, o Bispo mandou 
para o Ministério um extenso relatório sobre o estado das igrejas, além de 
outras notícias que se relacionavam com as diversas providências que tomou, 
como a edifi cação de uma igreja na ilha do Sal, onde se celebrava a missa no 
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tombadilho de um navio, obra não concluída por falta de dinheiro, apesar 
do seu concurso e do povo. Fecharia o relatório solicitando ao Ministro que 
ordenasse ao Governador que cuidasse da conclusão da obra (cf. Barcelos, 
2003d, p. 10). 

Ainda, num relatório de 1857, após justificar por que não enviou, 
enquanto membro do Conselho do Governo, conforme havia sido estipulado 
no decreto de 7 de dezembro de 1830, informações sobre o seu desempenho 
desde 1855, e após considerações positivas sobre as riquezas das ilhas e 
críticas sobre o que cabia ainda ser feito, como a viação pública e a criação de 
escolas primárias nas freguesias, elogiou o governador Arrobas pelo grande 
impulso à instrução em todas as ilhas, tarefa na qual ele, o bispo, não se 
destacou (idem, pp. 81-82).

Como foi dito acima, os confrontos com os governadores da província foram 
constantes durante o bispado de D. Patrício da Moura. Ele passou pelo reino em 
1857 e foi transferido para o Funchal, pelo decreto de 8 de junho em 1858 (ibidem, 
pp. 111), o que não signifi cou o fi m da sua participação na vida política das ilhas, 
pois, retirando-se para o reino, nomeou uma Junta, cujos membros eram todos da 
ilha de Santiago, situação contestada pelo então governador Calheiros (Barcelos, 
2003d, p. 123).

Depois das eleições para os deputados de 1858, o governador acusou os 
subornos, ameaças, coação e motins e destacou o papel ativo e importante do 
clero, com emprego de meios violentos, ao longo de todo o processo eleitoral, 
a mando do bispo da diocese, ausente em Portugal e já transferido para outras 
paragens (cf. Barcelos, 2003d, p. 125). 

As comemorações dos resultados eleitorais, tendo vencido o deputado 
da oposição e não o do Governo, no mínimo atestam qual era a inclinação 
do clero. De Santa Catarina vieram à Praia o pároco e os amigos dar vivas ao 
deputado eleito, o ex-governador António Arrobas e morras ao governador 
interino, Sebastião Calheiros (idem, p. 123) e, em São Miguel, a vitória foi 
comemorada com queima de foguetes e tiros de espingarda, desfi le com 
bandeira ao som de vivas e morras, alteada com uma missa solene, seguido de 
um jantar (ibidem, p. 124).
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A participação do clero no processo eleitoral foi justifi cada através de um 
abaixo-assinado dos moradores de Santa Catarina (cf. Barcelos, 2003d, p. 121-123), 
em que se incluíram as assinaturas dos párocos envolvidos nas comemorações, e 
cujo principal mote era denunciar as injustiças e atentados à lei e à liberdade que 
vigoravam nas ilhas.

A Junta Governativa não deixou de experimentar as consequências da sua 
oposição ao governador que a rebaixou e a deixou numa posição de não poder 
continuar a governar a diocese (idem, p. 126), ao que o bispo D. Patrício reagiu 
energicamente protestando, a 26 de janeiro de 1859, declarando suspender as 
suas funções episcopais na sua nova diocese e que o mesmo ordenaria a Junta 
Governativa, enquanto não dessem providências para que ele e a Junta, sem 
coação, pudessem exercê-las. Desta feita, conseguiu que a contenda se resolvesse 
a seu favor, com intervenções do ministro e do Núncio Apostólico em Lisboa 
(ibidem, pp. 127-128). 

O ano de 1859 é ainda marcado por trocas de correspondência do governador 
Calheiros e do bispo D. Patrício com o ministro, quando já tinha sido nomeado um 
novo bispo para Cabo Verde, com acusações mútuas de invasão jurisprudencial, 
tanto que, no ofício de 12 julho de 1859, o bispo acusa o governador de ter 
prometido a um pároco de Santo Antão, como recompensa pelos serviços 
eleitorais prestados, a igreja de São Nicolau Tolentino de Santiago (cf. Barcelos, 
2003d, pp. 128-129).

Acerca dos prelados que se seguiram até ao fi nal do século não encontramos 
registos de tão enérgica participação na vida política das ilhas, tendo-se alguns 
deles destacado por outros serviços e atributos.

No decreto de 8 de junho de 1859 foi nomeado e apresentado o novo 
bispo de Cabo Verde, D. Joao Chrysostomo de Amorim Pessoa, entretanto 
desviado para a diocese de Goa, em 22 de outubro de 1960 (Barcelos, 2003d, p. 
231). O seu sucessor, o bispo José Luís Alves Feijó organizou o seminário em 
1866, tendo-se deslocado à província somente após se ter criado o seminário, 
conforme exigira e se prometera. D. José Dias de Carvalho, tendo governado 
desde 1871 até 1883, esteve na diocese até 1878 e posteriormente foi para a 
diocese de Viseu (idem, p. 244).
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O seminário de São Nicolau, conforme vimos, marca para Cerrone (1983) o 
início de uma nova fase da história da Igreja de Cabo Verde. O curso preparatório 
era oferecido aos candidatos a padres e aos destinados ao funcionalismo público 
e dividia-se em instrução primária e secundária. O seu nível educacional era 
tal que, em 1892, o Governo suprimiu a Escola Superior da Praia e anexou-a ao 
Seminário que se passou a chamar Seminário-Liceu (cf. Cerrone, 1983, p. 38). Por 
esta altura, a escravatura foi suprimida no arquipélago e, economicamente, este 
entra na fase que Andrade (1996) descreve como a do capitalismo dependente 
colonial.

 Até ao fi nal do século ordenaram-se neste seminário 50 sacerdotes, entre 
nativos e vindos de Portugal, e dele saiu uma verdadeira plêiade de funcionários e 
professores que contribuíram para a sociedade e cultura de Cabo Verde (Cerrone, 
1983, p. 39; Neves, 2008, p. 179). Inerente ao funcionamento da Igreja de Cabo 
Verde, o êxito do seminário permitiu, nos fi nais do século XIX, o desmembramento 
de algumas paróquias de maior densidade e a consequente organização de registos 
paroquiais, já que não existia o registo civil, suprindo os cartórios paroquiais tudo 
o que a essa organização dizia respeito (Cerrone, 1983, p. 42).

A questão do ensino demarca-se como fulcral nos finais do século, o que 
tem uma explicação contextual, elucidada em Fernandes (2007), que sustenta 
que vários pensadores, ao longo do século XIX, sublinharam a importância 
da educação como fator essencial do progresso da nação portuguesa, de 
modo que formar a juventude e enformar as condutas passou a ser um 
objetivo tanto do poder político como do poder religioso, dando origem a 
eventuais conflitos. 

Em Cabo Verde, contrapondo-se as tendências que ganhavam terreno no 
Reino com e após a Geração de 70, a instrução pública foi entregue aos eclesiásticos, 
no culminar de um processo que conheceu diversos meandros ao longo do século 
XIX (Ferreira da Silva, 1899, pp. 126-129). 

O ensino em Cabo Verde, segundo nos mostra Francisco Ferreira da Silva 
(1899, p. 138) e atesta Andrade (1996, p. 162), nasce nos seminários e gradualmente, 
com o passar dos anos, deixou de estar na tutela da Igreja e passou para a do 
Estado, levando a Igreja a partilhar com a escola a tarefa de educar e formar 
moralmente os cabo-verdianos. 
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Esta tendência, evidenciada a partir da segunda metade do século, 
considerando não apenas a construção do seminário, mas também, os periódicos 
relatórios do bispo D. Patrício Xavier sobre a pastoral no arquipélago, pode ser 
compreendida como um dos refl exos característicos do cristianismo no século 
XIX, ou seja, o incremento da atividade cristianizadora nos contextos dos impérios 
coloniais (Ferreira, 2000a, p. 426). 

Entretanto, a situação política vivenciada na altura contrapunha-se ao 
entendimento político que se criara sobre a necessidade da ação missionária. 
Atestamos isso, em Cabo Verde, na denúncia da indiferença da autoridade 
administrativa para com o seminário, variada entre guerra surda e hostilização 
odienta e rancorosa, chegando a solicitar-se a extinção do Seminário e até a do 
bispado, posição expressa e discutida na reunião do conselho da província em 16 
de fevereiro de 1874 (cf. Ferreira da Silva, 1899, p. 151), e na defesa de que a reforma 
da instrução em Cabo Verde passava pelo reforço da organização do seminário-
liceu, que vinha progredindo mesmo contra a má vontade administrativa (cf. 
Martins, 1891, pp. 150-153). 

Assim, num século marcado pelo advento dos ideais liberais a Portugal 
(Fernandes, 2007), pela decomposição e reconstituição de novas classes e 
camadas sociais com o processo de desagregação da sociedade escravocrata 
cabo-verdiana (Andrade, 1996; Carreira, 1983), pela constituição do seminário 
de São Nicolau (Cerrone, 1983, Ferreira da Silva, 1899), pela intensifi cação da 
urbanização (Fernandes, 2000, p. 452), pelo despertar e falência do Porto Grande 
de São Vicente (Correia e Silva, 1998), pela sucessão dos períodos de seca, fome 
e morte (Carreira, 1983), pela consolidação de emigração, enquanto resposta 
sociopolítica aos problemas pela economia agrícola e condições climáticas pouco 
favoráveis (Henriques, 2000, p. 237), pela caboverdianização da função pública 
(idem), pela substituição da mediação patronal pela mediação cultural (Gomes 
dos Anjos, 2002, pp. 42-58), pela génese do nacionalismo crioulo (Fernandes, 
2006), pela valorização do arquipélago como «colónia de serviço» (Andrade, 
1996, pp. 152-163), o sistema social em Cabo Verde assume contornos de crescente 
complexidade. 

Nos termos da teoria da diferenciação social, a sociedade evolui das 
formas centro-periferia, estratifi cada e funcionalmente ambivalente, que cobre 
a instalação do corpo eclesiástico nas ilhas até às primeiras décadas do século 
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XIX, para a forma em que, concomitante àquelas, a diferenciação social começa a 
assumir contornos funcionais mais acentuados.

Observamos que o panorama comunicativo nas ilhas de Cabo Verde 
é marcado, neste período, pela autonomização relativa do político em 
relação ao religioso. Fechado o acesso da administração civil aos elementos 
eclesiásticos, finda o período dos bispos/governadores. Não é mais 
sustentável a questão da «perturbação da jurisdição» no sentido bilateral. 
Pelo contrário, acentuam-se comunicações políticas que lematizam a 
regulação de um âmbito funcional tradicionalmente adstrito ao religioso (o 
ensino), o controle dos bens da esfera religiosa, a concessão de um estatuto 
jurídico ao religioso e, em detrimento das cartas, consolida-se o relatório 
como a forma de comunicação eclésia/estatal.

O «movimento católico» de resistência e de oposição ao liberalismo e ao 
socialismo, que marca o início da segunda metade do século (Vargues & Ribeiro, 
1993, p. 235), caracteriza o contexto em que se enquadram as comunicações do 
bispo de D. Patrício Xavier. A resistência católica buscaria minorar as interferências 
do liberalismo, mas o fi nal do século mostraria que a diferenciação funcional do 
político em relação ao religioso, ou seja, a subtração da política da tutela de Deus, 
era irreversível e atingiria a sua expressão mais greve na tentativa de anulação do 
religioso com o advento do republicanismo (cf. Fernandes, 2007). 

Este contexto explica, também a importância da edifi cação do Seminário-
Liceu de São Nicolau, nas décadas fi nais do século XIX. Esta é geralmente 
considerada, nas produções científi cas sobre as ilhas, sob o ponto de vista do 
impacto no seu ambiente, como, por exemplo, na dinamização do ensino e 
na emergência de uma elite letrada no arquipélago, o que resgata, de forma 
intencional ou não, a condição de utilidade pública com que se revestiu a religião 
católica no arquipélago. 

Contudo, esta leitura funcional nem sempre permite apreciar o impacto 
autorreferente e autopoiético da edifi cação do Seminário-Liceu de São Nicolau, 
ou seja, a reprodução do catolicismo através dos seus próprios elementos, inserido 
num ambiente do qual recolhia uma hostilidade explícita e em função do qual 
lutava para a autopreservação, mediante a manutenção da sua plêiade de funções 
tradicionais que, cada vez mais, eram disputados por outros âmbitos funcionais 
da sociedade.  
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2.5. No Contexto das Irritações Laicas

Em Cabo Verde, as ressonâncias da implantação do regime republicano, em 
5 de outubro de 1910, repercutiram-se em múltiplos acontecimentos. Em fi nais 
de 1910, o novo bispo, D. José Alves Martins (1909-1935), acabado de chegar, 
foi impedido de desembarcar na cidade da Praia, tendo sido obrigado a rumar 
para a ilha de São Nicolau; decretou-se o encerramento do Instituto de Tarrafal, 
único do género em Cabo Verde, destinado à formação das meninas, cujas irmãs 
responsáveis foram trazidas para a Praia, juntamente com as que serviam no 
Hospital, e foram obrigadas a regressar a Portugal; e com base na lei de 1913, 
que tornava obrigatório o Registo Civil dos nascimentos, casamentos e óbitos, os 
livros e documentos da Câmara Eclesiástica foram passados para a Conservatória 
do Registo Civil (Cerrone, 1983, pp. 43-44). 

Conforme Fernandes (2007), com a separação pretendeu-se acabar com os 
privilégios e imunidades concedidos à Igreja, integrando-a na sociedade civil, 
separada do Estado, em total sujeição ao direito comum. Para conseguir esse 
objetivo, o Estado viu-se forçado, dado o poder de infl uência da Igreja, a colocá-
la diretamente sob a sua tutela, mantendo, por isso, o princípio regalista, não 
abdicando de intervir na vida da Igreja. Neste período destaca-se, em Cabo 
Verde, o primeiro governador republicano, Artur Marinha de Campos, ofi cial da 
armada, com quem os ministros da Igreja travaram razões. 

Este governador acusou e prendeu o pároco, cónego Duarte da Graça, como 
provocador dos tumultos em Santa Catarina, a Revolta de Ribeirão Manuel, 
(Oliveira, 1998, p. 244), desconsiderou a proposta do Juiz e manteve-o preso o 
tempo que lhe aprouve (Cerrone, 1983, p. 44), inseriu no Boletim Ofi cial uma 
portaria proibindo, sob pena de crime punível pelo Código Penal, que os párocos 
rezassem responsos a pedido dos paroquianos, alegando que tais orações se 
destinavam a fi ns ilícitos (Graça, 1911, p. 36) e constituíam uma exploração 
baixamente mercantil e uma indústria ilícita de crendices e superstições do povo 
inculto, contrário ao espírito do cristianismo (Galilei de Cabo Verde, 1912, p. 56), 
conduziu um exercício dos bombeiros da cidade da Praia com a simulação do 
incêndio da Igreja matriz, proibiu o toque dos sinos nos atos religiosos e ameaçou 
a Junta de Freguesia por ter representado contra tal medida, ameaça também 
estendida ao bispo (idem, pp. 72-75). 
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Ainda terá suspendido o exercício e os vencimentos de um professor do 
Seminário-Liceu por este ter pregado contra o divórcio e terá transferido o 
delegado de saúde de São Nicolau porque este pegou no pálio, no dia da entrada 
solene do bispo (Cerrone, 1983, p. 44). 

As brochuras «Quatro meses e meio de uma administração ultramarina a 
pontapés ou a administração do Sr. Marinha de Campos» secundada pela «A Propósito 
do folheto Quatro meses e meio de uma administração ultramarina a pontapés ou a 
administração do Sr. Marinha de Campos» constituem leituras católicas do que 
se viveu no período da transição em Cabo Verde, documentos polémicos pela 
natureza do seu conteúdo e das suspeitas que levantam, como por exemplo, o 
possível abuso físico do governador de uma das religiosas que foram obrigadas 
a retornar a Portugal.

Alguns anos depois destes acontecimentos, pela Lei n.º 701, de 13 de 
junho de 1917, o Ministério das Colónias decretou a extinção do Seminário-
Liceu, o que mereceu o protesto do então prelado-reitor (Neves, 2008, p. 223). 
Propunha-se a reestruturação da Instrução Pública, transferindo o Seminário-
Liceu para São Vicente e criando duas escolas primárias superiores, uma na 
Praia e outra em São Nicolau, no antigo seminário. Na apreciação de Cerrone 
este foi um golpe certeiro, dado que as difi culdades políticas e a diminuição 
das vocações provocaram notável escassez de clero nos anos que se seguiram 
(Cerrone, 1983, p. 45). 

Dentro deste quadro de hostilidade assumida, distingue-se, ainda, a 
pretensão de formar uma associação da Irmandade de Nossa Senhora da Graça, 
intento ressarcido pela oposição do bispo, D. José Alves Martins (Cerrone, 1983, 
p. 45). Entretanto, é relevante constatar que a situação colonial trouxe um certo 
cuidado na análise da política religiosa. 

A rutura legal operada com a lei da separação do Estado das Igrejas, de abril 
de 1911, mesmo sendo de aplicação rápida, integral e total no ultramar, e que 
preconizava, acima de tudo, a substituição de toda a organização missionária 
de ensino e evangelização por missões laicas, não foi acatada de pronto pelos 
administrativos das colónias. Por exemplo, o governador de Moçambique, em 
1913, prevendo a ruína total do que se trazia às populações através da Igreja, 
solicitou que fosse alterado o disposto na Lei (Cerrone,1983, p. 43). 
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Em Cabo Verde, uma comissão nomeada através da portaria n.º 73, de 25 
de fevereiro 1913, analisou a aplicabilidade da lei de separação na Província de 
Cabo Verde. Defendeu a posição de que, no próprio interesse de consolidação 
dos princípios instituídos pela República, era necessário conciliar os preceitos 
daquela lei com o estado mental do povo e alertou que os interesses do Estado 
seriam prejudicados se aqui se fi zesse menos caso da única educação possível 
para os espíritos simples e se se cometesse o perigoso erro de tornar ateus homens 
ignorantes dominados pelos seus instintos11. 

O relatório alerta que “outros inconvenientes, porventura maiores, adviriam 
de favorecer-se entre nós as seitas protestantes que até agora mais tendem a 
desnacionalizar que a evangelizar” (Relatório…, 1913, p. 2), de modo que à comissão 
responsável parecia indispensável uma direção religiosa do povo, retratado como 
ignorante, como o único modo de refrear instintos brutais que seriam facilmente 
levados ao crime, se não tivessem a contê-los temores de consciência. Substituir 
isto por teorias indemonstráveis afi gurava-se-lhes o maior dos absurdos e que 
seria a origem de uma deplorável anarquia em Cabo Verde. 

Por sua vez, a 3 de fevereiro de 1914, o bispo da diocese, apresentou, numa 
carta12 ao Ministro das Colónias, as disposições em que o decreto da separação 
entre a Igreja e o Estado nas colónias, de 25 de novembro de 1913, “mais 
directamente prejudica os legítimos interesses d´aquela e indirectamente d´este” 
e solicitou a revogação ou modifi cações em três artigos do Decreto. 

O bispo mostrou-se consciente de que bastaria aquele decreto para afastar de 
Cabo Verde o clero da metrópole e para extinguir lentamente o culto católico nesta 
colónia, quadro que no seu entender tinha os seus «inconvenientes políticos». 
Fechou a missiva argumentando que humilhar-se e pedir, além de não ser algo 
que fi casse mal a um ministro da religião, traduzia a sua convicção na faculdade 
do Governo de atender e deferir quaisquer reclamações, quando estas não se 
opunham ao bem comum ou particular.

As «históricas pretensões do padroado», presentes tanto na monarquia liberal 
como na república anticlerical e na ditadura salazarista pró-clerical (Boxer, 1992, 
p. 244), estiveram ligadas ao que, conforme António Matos Ferreira, se traduziu

11 Vide o Relatório acerca da aplicação da lei de separação do Estado, das Igrejas, na Província de Cabo Verde. 
Praia: AHNCV, Fundo Secretaria Geral do Governo, Caixa n.º 528, Peça n.º 9.
12 Cf. Correspondência do Bispo D. José Martins ao Ministro das Colónias de 3 de fevereiro de 1914. Praia: 
AHNCV, Fundo Secretaria Geral do Governo, Caixa n.º 528, Peça n.º 9.
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numa infl exão progressiva da política religiosa republicana, por causa da pressão 
quer do contexto colonial internacional, marcado pela guerra mundial, quer das 
várias igrejas cristãs que procuravam assegurar uma maior diferenciação entre os 
interesses do governo português e as tarefas missionárias (Ferreira, 2000b, p. 385). 

O citado relatório, de forma relativa, reforça a leitura de Ferreira (2000b), 
uma vez que apreciou os cuidados que se deviam acolher perante a determinação 
de entregar as tarefas missionárias aos protestantes em detrimento dos católicos, 
alertando para outros inconvenientes que poderiam advir de se favorecerem as 
seitas protestantes. Eduardo dos Santos corrobora com as reticências levantadas 
pelo relatório, acerca das missões protestantes, quando defende que o concurso 
destes era discutivelmente efi caz no aspeto religioso e contraproducente no 
aspeto político (Santos, 1964, p. 86). 

A situação conheceria uma acalmia a partir do ano de 1921, com o aparecimento 
de leis tolerantes, as quais assinalam o início da «fase de silêncio» da Igreja de 
Cabo Verde, marcada pela falta de pastores nas ilhas, quadro que iria gerar um 
letargo religioso (Cerrone, 1983, p. 46). Esta década trouxe transformações que 
culminaram com a Revolução de 1926, que reconheceu a personalidade jurídica 
da Igreja e confessou a sua preferência em relação às Missões Católicas.

Observando este período e esta questão, Manuel Braga da Cruz mostra que as 
relações entre o Estado e a Igreja assumem particular importância no salazarismo, 
na medida em que o regime autoritário, instaurado em 1926, assumiu desde o 
início uma orientação ideológica dominantemente católica. Para isso, contribuiu 
grandemente o facto de serem católicos muitos dos principais quadros dirigentes 
do regime e destaca a relação íntima entre Salazar e Gonçalves Cerejeira, Cardeal 
Patriarca de Lisboa, de 1929 até aos últimos anos do regime (Cruz, 1998, p. 11).

Firma-se que Salazar oferecia à maioria católica, pela posição e pelo 
ascendente no governo, garantias de vir a resolver as pretensões católicas em 
matéria de política religiosa e em matéria de política social e, neste sentido, 
entende-se a atitude colaborante da Igreja com a instauração do novo regime, 
que abria perspetivas apreciáveis à ação daquela nos terrenos político, social, 
educativo e colonial (idem, p. 19).

Este clima de crescente aproximação atingiria o seu ponto máximo com a 
assinatura da Concordata e com o Acordo Missionário, em 1940. De facto, segundo 
o Cardeal Patriarca, tratava-se, para o Estado, de realizar a sua missão civilizadora, 
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ou seja, fazer portuguesas as províncias do Ultramar num encontro franco e leal das 
duas partes (ibidem, p. 49). Deste modo, considerando que o campo colonial e da 
missionação não exigiam a independência e autonomia das duas esferas, foi possível 
uma manifesta imbricação (Cruz, 1998, p. 91). 

Segundo Bruno Reis, Lisboa e o Vaticano tinham uma aguda consciência da 
necessidade de cooperarem para superarem a concorrência protestante. Enquanto 
a Santa Sé via aí a oportunidade de concretizar uma experiência pioneira de 
organização de um episcopado em África, com a vantagem de terminar assim 
com uma situação reminiscente do velho regalismo – a nomeação dos prelados 
como chefes das missões nacionais pelo Estado português – e combater mais 
efi cazmente a expansão protestante, o Estado Novo viu no acordo a salvaguarda 
da orientação «nacionalizadora» da ação missionária contra quaisquer manobras 
da Propaganda Fide ou de focos de propaganda hostil em termos da opinião pública 
internacional (Reis, 2001, p. 1044). 

Em Cabo Verde, esta imbricação está patente no que Cerrone (1983) destaca 
como fase da Restauração (1941-1975), em que a diocese seria conduzida pelos 
prelados D. Faustino Moreira dos Santos (1941-1955) e D. José Felipe do Carmo 
Colaço (1956-1975). Estes dariam continuidade ao trabalho do seu antecessor, D. 
Frei Rafael Maria de Assunção (1935-1940), o bispo que deu início a “um vigoroso 
esforço da Igreja para reconquistar o espaço político perdido desde a implantação 
da República, em 1910” (Lopes da Silva, 2010, p. 156) e que aparece ligado à 
conceção do Acordo Missionário (cf. Reis, 2001, pp. 1042-1044).  

O bispado de D. Faustino Moreira dos Santos foi marcado pela luta que travou 
contra a ruína material e moral em que encontrou a diocese, tendo, aquando da 
sua morte, um leque de conquistas, que muito também se deve aos missionários 
que conseguiu atrair para Cabo Verde, ora com o apoio de Portugal, ora com 
recurso à Santa Sé (cf. Brásio, 1973, p. 859; Cerrone, 1983, pp. 52-53). 

Através do breve historial dos desejos de missionar as ilhas de Cabo Verde 
da Congregação do Espírito Santo (Brásio, 1973, pp. 857-860), é relatado que o 
contrato assinado pelo bispo D. Faustino Moreira dos Santos e pelo Superior 
Principal desta congregação, o Rev. Padre Francisco Alves do Rego, estipulou que 
o ministério religioso de toda a ilha de Santiago seria confi ado aos missionários 
da Congregação do Espírito Santo, com exclusão de qualquer sacerdote de outra 
congregação ou mesmo secular. 
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Como compreender essa concessão de exclusividade de ministério religioso? 
Parece plausível que a dimensão geográfi ca e populacional da ilha de Santiago, a 
dimensão simbólica da sua história, marcada por revoltas populares, e a dimensão 
ideológica da sua elite urbana, tida como rendida ao anticlericalismo (Lopes 
da Silva, 2010, p. 155), expoente numa cidade que era a capital do arquipélago, 
possam ser pistas de leitura, embora não conclusivas.   

De todo o modo, os frutos de tal empenho, em prol do trabalho dos 
missionários dessa congregação, foram evidenciados no estudo de Júlio Monteiro 
Júnior, quando retrata a cobertura religiosa da ilha de Santiago e destaca que 
os sacerdotes presentes na ilha, alguns dos quais estrangeiros, gozavam, entre 
as populações, de uma infl uência superior à infl uência das autoridades civis (cf. 
Monteiro, 1974, pp. 42-45). 

Por sua vez, o bispado de D. José Colaço seria o refl exo de uma máxima que 
lhe é atribuída: «diocese sem seminário – lar sem crianças», dado que ultrapassada 
a primeira fase de emergência material e espiritual, mereceria particular atenção 
a questão da vida consagrada, cujo primeiro passo foi a construção, no dia 7 de 
outubro de 1957, do «Seminário de S. José» (Cerrone, 1983, pp. 54-55).

Ao nível externo, a II Guerra Mundial e os seus derivados geraram uma 
progressiva desagregação do apoio católico ao regime salazarista, advinda de 
uma série de questões de natureza social, política, confessional e missionária 
(Cruz, 1998, p. 93). A década de 60 assistiu ao agravamento da questão 
ultramarina, ao levantamento armado e à guerra, ao progressivo isolamento de 
Portugal e à complexifi cação das relações diplomáticas com a Santa Sé (idem, p. 
163). Considera-se que, nesta década, alastram as razões da dissidência católica, 
suportadas no Concílio Vaticano II, na publicação da encíclica Pacem in Terris e na 
promoção do ecumenismo (Almeida, 2008, p. 293). 

Portanto, quando observamos as intercomunicações entre o religioso e 
o político no século em que se agudizou a questão da nação em Cabo Verde, 
primeiro com a morte do sonho da adjacência, sucedido pelo despertar do sonho 
da independência (Oliveira, 1998, p. 503), nota-se que as tendências evidenciadas 
no fi nal do século XIX foram radicalizadas. 

Evoluiu-se para uma situação em que a infl uência decisória do sistema 
político sobre o religioso atinge o seu máximo, num quadro contextual em que 
se vaticinou o fi m da «fé-religião-crença» em Portugal e nas suas cercanias. Este 
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intento encontrou os seus limites, no ambiente ultramarino, na consciência dos 
benefícios que as missões católicas tinham trazido no campo da civilização (Santos, 
1964, p. 48), ou seja, numa recorrência histórica: a utilidade pública do catolicismo. 

Como outro facto marcante, no que toca às relações religiosas/políticas, 
aparece um novo acoplamento operativo entre a Igreja e o Estado, o que pressupõe 
a reatualização do acoplamento estrutural entre o religioso e o político, facto que 
ocorre, na abertura da década de quarenta, com as assinaturas da Concordata e 
do Acordo Missionário. 

Estes instrumentos, congregando instituições que operam segundo lógicas 
de sistemas funcionais diferenciados, formam o moderno círculo de conversação 
onde se trata dos problemas ligados aos interesses da Igreja e do Estado colonial. 
Com isso, passam a regular a mútua possibilitação dos subsistemas funcionais 
religioso e político, num contexto histórico em que não podem valer-se do corpo 
sagrado do rei, mas em que ainda podem resgatar o tema «missão civilizadora». 

A promulgação do Estatuto Missionário a 5 de abril de 1941, que visava dar 
execução a certas disposições do Acordo Missionário, entre tantos outros aspetos, 
estabeleceu no artigo n.º 80 que o pessoal missionário, ou seja, os prelados e o seu 
clero secular e os membros das corporações missionárias masculinas e femininas 
que, segundo as normas dos seus institutos, se consagram ao apostolado nas 
colónias e os seus auxiliares “não seriam funcionários do Estado” (idem, p. 95). 
Neste sentido, não estariam sujeitos ao regulamento disciplinar, nem a outras 
prescrições ou formalidades a que pudessem estar sujeitos aqueles funcionários 
e seriam considerados doravante como pessoal em serviço especial, de utilidade 
nacional e civilizadora (ibidem, p. 98). 

Descortina-se que se a Santa Sé foi uma presença, nem sempre visível, ao 
longo dos séculos em estudo, nos séculos XIX e XX sobrevém uma nova forma de 
intervenção, mesmo porque o intuito de nacionalização das igrejas, como se espelha 
no século XIX em Portugal (cf. Fernandes, 2007, p. 25), a visava diretamente. 

Assim, um dos contributos do Acordo foi a estipulação, segundo os artigos 
1.º e 4.º, da criação das divisões eclesiásticas «em dioceses e circunscrições 
missionárias autónomas» (Santos, 1964, p. 94), que teve o condão de facilitar 
a ultrapassagem de uma perspetiva missionária exterior para, através da 
territorialização da ação pastoral, fornecer um enquadramento mais adequado e 
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voltado para a afi rmação da realidade autóctone (Ferreira, 2000b, p. 392). Dentro 
desta disposição, separou-se o Vicariato-Geral da Guiné do de Cabo Verde, que 
manteve em vigor o regime paroquial (Santos, 1964, p. 95). 

Perante a primazia do princípio de diferenciação centro-periferia, nota-se, 
no âmbito religioso, a consideração da autonomia da periferia. Entendemos que 
este aspeto é correlato à génese da autonomia do subsistema religioso católico 
no arquipélago, que dá os seus primeiros passos quando este reformula o 
acoplamento estrutural com o âmbito político, o que pode parecer paradoxal, 
se não consideramos que todo o acoplamento estrutural pressupõe autonomia e 
fechamento operacional (cf. Luhmann, 2007b, pp. 66-89).  

O novo acoplamento marca, como vimos, uma nova fase da vida do 
catolicismo em Cabo Verde, caracterizada por dois aspetos singulares. Por um 
lado, as operações religiosas surgem como o exclusivo propósito deste subsistema 
religioso, formalizando-se, deste modo, a inacessibilidade dos eclesiásticos a 
funções administrativas politicas. Por outro lado, a simbiose entre o religioso e o 
político passa a ter como suporte a questão da instrução moral. 

De um modo geral, considera-se que o Acordo Missionário conferiu um certo 
grau de auto-organização e autonomia à Igreja. Por exemplo no artigo 7º fi ca atribuído 
à Santa Sé, de forma exclusiva, a nomeação de um Arcebispo ou bispo residencial, 
sob a condição de antes comunicar ao Governo português, afi m de saber se contra 
a nomeação não havia alguma objeção de caráter político geral (Santos, 1964, p. 
97). Assim, ao contrário da tradição regalista, o Estatuto Missionário reconheceu a 
autonomia e a liberdade católica em matéria religiosa (Ferreira, 2000b, p. 392). 

Logo, se durante o século XIX o político visou a autonomia em relação ao 
religioso, no século XX, o religioso, em função da crise política que se instala 
nos anos vinte em Portugal, reforçou a sua posição de «sal do mundo». Com 
base na interpretação do que era o mundo e do horizonte de possibilidades 
que proporcionava, somando, por exemplo, os efeitos do republicanismo com 
o advento de potências comunistas, passou a privilegiar acoplamentos que 
salvaguardassem com maior cuidado os seus interesses e privilegiassem as suas 
operações, intuito que, no caso de Portugal, também convinha ao subsistema 
político e marcou a evolução da religião do Estado para a religião da nação, facto 
elucidado em Braga da Cruz (1998). 
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Neste sentido, compreendemos que é a evolução da religião em direção à 
nação que possibilita a consideração da autonomia da periferia, particularidade 
que resolveu alguns problemas e acarretou outros. 

Ora, vimos que o século XX possibilitou as condições para a acentuação 
da diferenciação funcional dos outros subsistemas sociais em relação ao 
religioso, para a diferenciação interna do sistema religioso, tendo sido já 
apontado que a pluralidade religiosa no Ultramar contribuiu para reforçar 
o regime de separação (Ferreira, 2000b, p. 398) e para que as operações 
religiosas se tornassem o único propósito das Igrejas presentes neste ambiente 
cabo-verdiano, o que se confi rma, parcialmente, no discurso do bispo D. José 
Colaço, por ocasião do seu jubileu, em 1959: 

Manter intacto o património da fé que os maiores nos legaram, enriquecer 
as almas com as claridades da fé, as suavidades de esperança e os ardores 
da caridade; integrar mais e mais os indivíduos, as famílias e a sociedade 
no genuíno espírito de Cristo: eis a tarefa que o Bispo, o Clero, as Religiosas, 
a Acção Católica, todos os apóstolos, estamos a desempenhar nestas ilhas 
tão caras aos nossos corações13.

Entretanto, se este contexto evidencia a diferenciação funcional entre os 
subsistemas, particularmente entre o religioso e o político, não se vislumbra a 
secundarização do princípio de diferenciação centro/periferia, na região de Cabo 
Verde.  Por outras palavras, mesmo quando a Igreja Católica, visando resolver as 
contradições e dilemas em que se via envolvida na luta pela sua autonomia, opta 
pela nação, em detrimento do Estado, a diocese de Cabo Verde continuou sendo 
sufragânea da Metrópole do Patriarcado de Lisboa (Ribeiro, 1966, p. 469). 

  

3. A Evolução Semântica da Descrição da Relação Igreja/Estado 
na Segunda Metade do Século XX.

Se aceitarmos defi nir semântica como modos de expressão condensados 
na linguagem – nomes e palavras especiais, modos de expressão, defi nições 
de situações e receitas, provérbios e relatos, mediante os quais se conserva a 
comunicação digna de preservação para reutilização (Luhmann, 2007b, p. 510) –, 
ou ainda, como um corpo de ideias que assegura um prazo de graça à inovação

13 Cf. Cabo Verde Boletim de Propaganda e Informação, outubro 1959, pp. 18-24.
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estrutural até que esta se encontre sufi cientemente assentada para poder afi rmar-se
por direito próprio (Mansilla & Torres Nafarrate, 2009, p. 377), descortinamos 
que a «missão civilizadora» é a forma que condensa os diversos sentidos 
assumidos pelo acoplamento estrutural entre os subsistemas religioso e político 
no arquipélago de Cabo Verde, ao longo dos séculos. Portanto, uma equivalência 
semântica (Luhmann, 2007a, p. 190), a partir da qual os sistemas parciais Religião 
e Política regularam as suas relações. 

A apreciação das intercomunicações entre os domínios religioso e 
político no período compreendido entre os descobrimentos e a independência 
nacional de Cabo Verde, evidencia que «o problema missionário» aparece 
como o ponto focal de expectativas dos dois domínios, em que a «missão 
civilizadora» é reconhecida como o ponto de convergência que reuniu 
indistintamente militares, administradores, colonos e religiosos (Yves 
Leonard, 2000, p. 543). 

Por meio da Ordem de Cristo, uma ordem de cariz religioso-militar, instituiu-
se o Padroado Régio, instituição jurídica de direitos e deveres que constituía o 
principal instrumento de intervenção. Este quadro se traduziu, em Cabo Verde, 
na constituição dos religiosos como «fi lhos da folha» e membros do corpo 
administrativo que, até às primeiras décadas do século XIX, em circunstâncias 
específi cas, podiam exercer o governo político das ilhas. Assim, a missão 
(civilizadora) caracterizou-se nos primeiros séculos por uma forte presença dos 
eclesiásticos nos assuntos administrativos estatais. 

Com o advento do liberalismo, que carregou a marca da autonomização 
do político a partir do redesenho das suas fronteiras operacionais, as atividades 
administrativas dos clérigos são limitadas, relegando-lhes a questão da instrução 
(moral) da população. Por sua vez, o republicanismo contestou o caráter 
necessário das missões religiosas nas colónias. Esta questão se revelou de difícil 
resolução, porque obrigou a refl exão, à luz da situação vivenciada nas ilhas, 
sobre a adequação de tal intento com os propósitos civilizacionais, o suporte da 
legitimidade do regime colonial.  

Outrossim, averiguamos que a assinatura da Concordata e do Acordo 
Missionário teve como propósito reavivar o ideário civilizador. Fez com que 
o Estado garantisse os meios de regulação da política religiosa no arquipélago 
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e permitiu que a Igreja Católica adquirisse meios para se dedicar à política 
social14, no quadro da lógica em que a população cabo-verdiana, a partir da sua 
especifi cidade, é também considerada «povo de Deus». 

A partir deste reencontro, o domínio religioso, particularmente o católico, 
delineou a sua diferenciação e fê-lo no atendimento das carências materiais 
e espirituais do povo. Observamos que, nos anos quarenta e cinquenta, a 
revitalização religiosa seria feita através do reforço da função religiosa. Esta não 
mais se confunde com a função política, embora a ela ligada, se encarna no serviço 
ao «povo de Deus» e não mais ao serviço do Estado. Esta nova confi guração de 
serviço religioso encontrou o seu fundamento na política da territorialização da 
ação pastoral, preconizada pela Santa Sé.

Na alvorada dos anos cinquenta, num quadro de crise e de decadência, que 
ganha visibilidade com a «catástrofe da assistência»15, destacam-se no panorama 
social cabo-verdiano as publicações religiosas. Ao dinamismo editorial inicial 
das igrejas nazarenas seguiu-se o da Igreja Católica (cf. Oliveira, 1998, pp. 514-
515), de modo que se distinguiu a existência de cinco periódicos religiosos, no 
universo de treze periódicos em circulação em Cabo Verde, no ano de 1964 
(Gonçalves, 1966, p. 181).

Entrementes, durante os anos 50, a comunicação pública católica já se fazia 
presente nos periódicos ofi ciais não religiosos, debruçando-se sobre os problemas 
da pátria. O padre A. Figueira, por exemplo, teceu considerações sobre as estradas 
da ilha de Santiago, realçando que se Cabo Verde era também Portugal, deveria 
ser não apenas nos discursos mas também no progresso e no bem-estar16.

Outro exemplo chega do Provincial da Congregação do Espírito Santo, o 
Rev. Olavo Martins, que destacaria, em 1954, que em relação à religiosidade 
cabo-verdiana havia algumas sombras com resquícios do velho liberalismo, 
que ocorriam atropelos e contrafações do que de mais humano e digno existe 
na terra e que consideraria que o maior problema de Cabo Verde era a família,

14 É signifi cativo que, em julho de 1943, D. Faustino Moreira dos Santos tenha sido eleito Provedor-
-Geral da Assistência Pública (cf. Lopes da Silva, 2010, p. 156). 
15 No dia 20 de fevereiro de 1949, os protegidos pela Assistência Publica estavam alinhados ao longo 
de um muro aguardando a distribuição da comida quando o muro veio abaixo, vitimando 230 
pessoas. O impacto desta tragédia furou o muro de silêncio que o regime salazarista havia imposto 
acerca da fome (Oliveira, 1998, p. 521).
16 Cf. Cabo Verde Boletim de Propaganda e Informação, de fevereiro 1951, pp. 22-23.
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no seu conceito profundo, na sua preparação, na sua realização, consumação 
e consolidação17. Esta posição havia sido externada numa entrevista do padre 
Francisco Alves do Rego, em maio de 195318, chamando a atenção de que havia 
que se principiar a completar dentro da família a educação recebida na Escola e 
na Igreja. 

Por sua vez, na edição de junho de 1962, em honra do aniversário do regime, 
o bispo D. José Colaço destacou os ganhos advindos para a vida religiosa a partir 
de 28 maio de 1926 e os condicionalismos criados pela Concordata e pelo Acordo 
Missionário, lembrou que não se poderiam quedar estáticos perante os problemas 
que o presente e o futuro levantavam ao nível temporal e eterno, que cabia à 
Igreja e ao Estado equacionar, e propôs que o dia de celebração do aniversário do 
regime fosse um dia de festa e de oração:

Meus Senhores é este um dia de festa e um dia de oração. Dia de festa 
pela ocorrência de mais um aniversário do Regime que há trinta e seis 
anos nos governa com visível sucesso, dia de oração para que Deus 
reine na nossa nação e nos salve de tantos males que a afl igem nesta 
hora grave. Dia de festa pelo renascimento temporal e espiritual do 
povo que o Estado Novo reconduziu às grandes linhas tradicionais do 
Portugal das Cruzadas e das Missões. Dia de oração para que nos não 
vença o materialismo ateu e subversivo que em toda a parte onde se 
instala semeia a morte e a dor. Dia de festa, enfi m, por mais um ano de 
lutas sim, mas pelo triunfo da causa nacional, de sofrimentos, sim, mas 
pela continuidade do passado no presente. Dia de oração para que o 
sangue se faça luz e as lágrimas se transformem em estrelas cintilantes 
de glória19.

A partir dos exemplos anteriores, torna-se plausível que, a partir dos anos 
cinquenta, e conciliando a sua missão civilizadora com o serviço ao povo, membros 
da Igreja Católica esboçaram posições críticas face ao Estado colonial. Parece 
credível haver uma correspondência entre o apelo do bispo e a encíclica Fidei 
Donum, de 1957, na qual o papa João XXIII apelara para a presença organizada dos 
leigos católicos como protagonistas da missionação, não só no sentido restrito da 
missionação, mas particularmente no apoio à necessidade de desenvolvimento 
(Ferreira, 2000b, p. 397). 

17 Cf. Cabo Verde Boletim de Propaganda e Informação, de abril 1954, pp. 9-12. 
18 Cf. Cabo Verde Boletim de Propaganda e Informação, de maio 1953, pp. 24-29.
19 Colaço, D. José (1962 junho). Homilia. Cabo Verde Boletim de Propaganda e Informação, p. 4.
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Igualmente, a homilia de D. José Colaço é contemporânea da encíclica Mater 
et Magistra, que, como vimos no segundo capítulo deste trabalho, aborda com 
particularidade a questão do subdesenvolvimento e explicita uma mudança 
de atitude em relação ao Estado. Entretanto, na leitura do então bispo de Cabo 
Verde, tais redireccionamentos não eram incompatíveis com o regime político 
então em vigor. Antes, encontravam no regime as condições de possibilidade e 
um escudo contra o que era entendido, no círculo católico, como uma fonte do 
mal: o materialismo ateu e subversivo.    

No entanto, as interrogações sobre a situação das colónias tornam-se 
inevitáveis, tanto que, em 1961, num discurso proferido na Assembleia Nacional20, 
o Presidente do Conselho, Oliveira Salazar, afi rmou que os cabo-verdianos nunca 
pensaram em avançar no sentido de uma utópica independência e classifi cou o 
movimento de libertação de pura fantasia.

Neste contexto, descortinamos que à medida que se consolida, no fi nal dos 
anos cinquenta e início dos anos sessenta, o triângulo formado pelo Estado colonial, 
Igreja Católica e partidos nacionalistas, o desenvolvimento desponta como a 
semântica a partir da qual estas estruturas se interpelam, enquanto a sua outra face 
histórica, a missão civilizadora, se vai tornando um anacronismo, principalmente 
quando é colocada em crise pelo Concílio Vaticano II (cf. Ferreira, 2000b).

Se a observação das comunicações dos anos cinquenta mostra que a ação 
missionária civilizadora revalorizou a situação interna, que passaria, com as 
indicações que aparecem na Doutrina Social da Igreja nos primeiros anos da 
década de sessenta, a ser pensada através do conceito de desenvolvimento, 
notamos, a partir da consulta dos números ulteriores do Boletim até ao seu fecho 
em 1964, que, na contramão destes sucessos e coincidindo com a guerra colonial, 
não aparecem, neste periódico, outras comunicações católicas de teor crítico.

É plausível que o momento fosse sensível para a Igreja em Cabo Verde. 
Enquanto a comunidade internacional interpelava o Estado português sobre a 
condição das suas possessões coloniais, os nacionalistas caracterizavam Portugal 
como o país mais atrasado da Europa, sustentado no mais retrógrado dos 
sistemas coloniais, e denunciavam o desprezo dos princípios cristãos e a ocultação

20 Cf. Cabo Verde Boletim de Propaganda e Informação, de julho 1961, pp. 1-2.
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dos verdadeiros efeitos da «missão civilizadora» (cf. Cabral, 1976, pp. 57-58), 
reclamando a independência do arquipélago como um direito e a única via para 
o seu desenvolvimento (cf. P.A.I.G.C., 1972, p. 77; Lopes, 2002, pp. 31-32). 

Fechando o triângulo, aparecem as encíclicas que marcam os anos sessenta, 
como a Pacem in Terris, Gaudium et Spes e, principalmente, Populorum Progressio 
(Stilwell, 1993), que não deixam dúvidas sobre a questão do desenvolvimento dos 
povos, enquanto tema recorrente dentro da Doutrina Social da Igreja e quesito 
básico na promoção da dignidade humana. 

Percebemos que, dentro do contexto da administração colonial, que na sua 
fase tardia procurou atender às demandas do desenvolvimento, emergindo 
como o Estado assistencialista (Correia e Silva, 2001b) ou uma forma de Estado 
social (Lopes, 2003, p. 91), tanto a hierarquia católica em Cabo Verde, como os 
nacionalistas (cf. Cabral, 1976, pp. 156-159) determinaram o serviço ao povo 
como seu horizonte de expectativa, posicionando-se, cada um a seu modo, como 
mediador entre o povo e as suas aspirações. 

Entendemos que, aqui, germinam as bases estruturais da relação institucional, 
que ganha corpo a partir de 1975. Se a emergência do desenvolvimento, como 
a nova semântica da relação entre o religioso e o político, aproximava a Igreja 
Católica dos nacionalistas, é de realce que mesmo quando crítica, a Igreja em 
Cabo Verde, por intermédio do corpo ministerial, não problematizou a questão 
nacionalista, mas as contradições da situação colonial, dentro de uma lógica em 
que o Ultramar Português é considerado uma herança confi ada pela providência e 
Portugal um pais consciente da sua missão evangelizadora e civilizadora, quando 
o Ocidente parecia ter perdido a consciência de si mesmo (cf. Cruz, 1998, p. 164).    

Portanto, esta Igreja entrava no grupo daqueles que propunham a 
visualização da “emancipação dentro do sistema” (Fernandes, 2006, p. 197), 
perspetiva emancipatória que foi associada àqueles que, ancorados na suposta 
peculiaridade cultural cabo-verdiana, negociavam um status político para Cabo 
Verde e para os seus habitantes dentro da nação lusa (idem, p. 202), nação essa, 
na altura, considerada impensável sem o Catolicismo (Fernandes, 2008c, p. 244).

Por sua vez, opondo-se a esta perspetiva emancipatória, os dirigentes do PAIGC 
nortearam a sua luta a partir da compartilhada situação de africanos e dominados. 
Assim, a radicalização do processo emancipatório, ou a marcha nacionalista, que 
atinge o seu ponto máximo na chamada luta de libertação nacional, dá-se sob o 
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“relativo esquecimento do nós” a partir da busca de uma unidade externa com 
os guineenses (Fernandes, 2006, p. 203), e tinha na reafricanização dos espíritos 
(Cabral, 1976) uma estratégia para a independência política (Lopes, 2003, p. 85), 
seleção à qual o subsistema religioso não podia fi car indiferente. 

Portanto, defendemos que é aceitável que o foco da contradição não se 
resumisse exclusivamente à orientação ideológica dos nacionalistas, que não 
sendo marcadamente marxista-leninista, encontrava nesta corrente uma luz 
que ilumina o caminho da luta (cf. Cabral, 1976, pp. 214-220). Condicionada 
pela forma de diferenciação centro/periferia, a Igreja local estava, em termos 
imanentes, estruturalmente determinada pela comunicação preferencial com a 
sua casa, Portugal. Entretanto, em termos transcendentes, impunham-se-lhe as 
orientações que a Santa Sé, enquanto seu centro doutrinário, dispensava, entre as 
quais, a encíclica Fidei Donum é um exemplo paradigmático. 

Logo, enquanto a Santa Sé aborda a questão do desenvolvimento como tema 
constituinte da Doutrina Social da Igreja, que precisa ser pensada, avaliada e 
implementada na realidade das igrejas locais, como mostra a Octogesima Adveniens, 
n.º 4 (Stilwell, 1993, p. 403), na realidade da Igreja em Cabo Verde o tratamento 
eclesiástico desta questão tinha nos extremos o Estado colonial e os nacionalistas 
cabo-verdianos e estava submetida às diretrizes da Igreja portuguesa que, muito 
empenhada na luta contra as reminiscências do Estado laico republicano e contra 
a laicização da sociedade em geral, foi apanhada em contracorrente quando Roma 
abandonou decididamente a defesa do Estado confessional (Barreto, 2002, p. 147).

Distanciando-se do Estado Colonial, por princípios de foro doutrinário, e 
dos nacionalistas, por razões socio-históricas e ideológicas, é uma hipótese que 
a independência nacional em 1975 tenha sido, em simultâneo, um alívio e um 
desafi o à Igreja Católica em Cabo Verde. 

Com esta mudança política, desfaz-se a situação paradoxal que se instaura a 
partir do início da guerra colonial quando a Santa Sé estabelece a nova relação da 
Igreja com o Estado sob o desígnio da colaboração em prol do desenvolvimento, o 
novo nome da paz, conforme o parágrafo n.º 76 da Populorum Progressio (Stilwell, 
1993, p. 393), a encíclica ofertada pelo papa Paulo VI aos líderes de libertação africanos 
(cf. Cruz, 1998, p.180). Mas, por outro lado, às velhas reminiscências da laicidade 
republicana no arquipélago adiciona-se a laicidade nacional revolucionária.  
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Síntese do Capítulo

À luz dos apontamentos levantados no segundo capítulo, averiguámos que 
a relação Igreja/Estado é edifi cada em Cabo Verde dentro do sistema de relações 
designado Jurisdicionalismo, a partir do qual o Estado exerce uma ingerência mais 
ou menos ampla nos atos da autoridade eclesial e na vida da Igreja, sempre que 
não se trate de matérias propriamente dogmáticas. Este quadro fi cou evidenciado 
nos anos que vão da instalação da estrutura eclesiástica até à segunda metade do 
século XVIII, quando nasce, com o Marquês de Pombal, o colonialismo moderno 
(Fernandes, 2006).    

Sob infl uência dos sucessos políticos que marcam Portugal no século XIX 
e no século XX, sucedem-se situações em que o sistema de relações entre estas 
instituições assume facetas cesaropapistas e separatistas, que evoluíram para um 
sistema de separação concordatária, aspeto que pode ser largamente apreciado 
em Fernandes (2001b; 2007). Um outro aspeto da evolução da relação Igreja/
Estado no arquipélago foi a transição da Igreja do Estado para a Igreja da nação, 
panorama que se vislumbra a partir dos anos quarenta do século XX.  

Assim, observando a sociedade cabo-verdiana no período colonial, a partir 
das formas de diferenciação de sistemas (Luhmann, 2007b), a literatura histórica 
atesta que se trata de um sistema social que nasce diferenciado sob a forma 
centro-periferia, se diferencia de forma estratifi cada nos primeiros três séculos, 
reconfi gurando os lugares sociais ocupados pelas três categorias humanas 
presentes nas ilhas, os reinóis, os negros e os mestiços, e em termos segmentários 
segundo, por exemplo, a idade, o sexo e a ilha de procedência. 

A primazia da forma de diferenciação centro/periferia, aquando do 
nascimento e formação da sociedade cabo-verdiana, é certifi cada pelo caráter 
preferencial das comunicações deste sistema periférico com o seu centro, a 
metrópole portuguesa, facto invariante, pesem as transformações estruturais que 
marcam os séculos, até aos anos 70 do século XX. 

Esta observação, matizada pelas diretrizes da teoria da diferenciação 
funcional (Luhmann 2007b, 2009b), permite-nos conceber a sociedade cabo-
verdiana, durante o período colonial, como uma sociedade pré-moderna, na 
medida em predominou a forma de diferenciação centro/periferia. A evolução 
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no sentido da crescente diferenciação funcional foi acelerada a partir dos séculos 
XIX e XX, quando as reivindicações de autonomias funcionais ganharam forma 
e consistência.

O terceiro capítulo do trabalho permite-nos confi rmar que o pressuposto 
central do trabalho é fundamentável, dado que constatamos que, dos 
descobrimentos à independência nacional, o sistema social em Cabo Verde evolui 
de um contexto socioestrutural, em que é parte de um projeto de um sistema do seu 
ambiente, com o qual sustentou relações de exploração e proteção, para um outro 
em que passa a ser o seu próprio projeto, construído mediante a negação destas 
relações. Nesse processo evolutivo, os subsistemas religião e política, criadores 
e provedores de sentido, estiveram estruturalmente acoplados, diferenciando-
se funcionalmente, de forma lenta mas progressiva, sem se ignorarem e sem se 
anularem, donde derivam efeitos relacionais que se prolongaram no tempo. 

Estes aspetos, e a atenção prestada à alteração da estrutura semântica da 
relação Igreja/Estado, fundamentam o caráter problemático das mudanças 
políticas que marcam a sociedade cabo-verdiana a partir de 1974 na ótica da 
religião, particularmente, na ótica do catolicismo, ao tomarmos em consideração 
a sua situação paradoxal nas ilhas, em crescente ao longo das duas décadas que 
antecedem a consolidação da diferenciação do subsistema político em Cabo Verde 
em relação ao subsistema político em Portugal. 

Portanto, este capítulo permitiu-nos apreender que a Igreja em Cabo Verde se 
relacionou de forma múltipla com a modernização da sociedade cabo-verdiana, 
entendida como evolução, no sentido da diferenciação funcional, isto é, com o 
processo de inclusão de Cabo Verde na sociedade mundial, mas sempre sob o 
crivo da sua utilidade pública. 

No período em que o intento da modernização ganhou concretude política 
e em que as diretrizes operacionais do seu sistema de referência ganharam 
principalidade no diálogo com o seu ambiente, mais paradoxal se foi tornando 
o lugar desta igreja na estrutura social colonial, particularmente porque, 
semanticamente, já não era estruturalmente compatível com a ordem colonial 
e, orgânica e administrativamente, não era compatível com as demandas 
nacionalistas e com a estrutura da nova ordem social que emergia.  



PARTE II

ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 
RECOLHIDOS
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CAPÍTULO IV - Os Percursos da Pesquisa e as Estratégias Metodológicas

Pode-se movimentar por entre as formas em busca 
de unidades maiores ou contrastes informativos. 
Pode-se até comparar formas de diferentes 
culturas a fi m de defi nir-lhes o caráter para um 
auxílio mútuo. Entretanto, qualquer que seja 
o nível em que se atua, e por mais intrincado 
que seja, o princípio orientador é o mesmo: as 
sociedades, como as vidas, contêm suas próprias 
interpretações. É preciso apenas descobrir o acesso 
a elas (Geertz , 2008, p. 213). 

Uma das tarefas das ciências sociais, universo científi co dentro do qual se 
insere este trabalho, reside em manter visível o que tem tendência a se tornar 
novamente invisível, ou a tornar de novo visível o que já foi descoberto, “em 
suma impedir que seja recoberto o que foi descoberto, ou descobrir uma outra 
vez, ou de outro modo, a mesma coisa” (Pires, 2010, p. 52). A prossecução 
desse intento exige a sujeição a um conjunto de considerações que possam 
assegurar a validade dos dados e procedimentos. Assim, este capítulo 
toma como propósito a exposição do conjunto de seleções que orientaram 
a realização desta investigação, objetivando a exposição das etapas e das 
escolhas subjacentes. 

Assume-se que as metodologias compreensivas têm vantagens de 
ordem epistemológica, na medida em que os atores são considerados 
indispensáveis para entender os comportamentos sociais, de ordem 
ética e política, pois permitem aprofundar as contradições e os dilemas 
que atravessam a sociedade concreta, e de ordem metodológica, como 
instrumento privilegiado de análise das experiências e do sentido da ação 
(Guerra, 2006, p. 10). 

O paradigma interpretativo, ao tomar como objeto geral da investigação 
o mundo humano enquanto criador de sentido, faz com que a investigação 
qualitativa interpretativa tenha como objetivo a compreensão do signifi cado 
ou da interpretação dada pelos próprios sujeitos aos acontecimentos que lhes 
dizem respeito e aos comportamentos que manifestam. Estes particularismos 
específi cos da perspetiva compreensiva fazem com que ela seja “pertinente 
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para explicar os períodos de crise, particularmente aqueles em que se assiste 
a transformações culturais com profundas mudanças ao nível das práticas 
sociais” (idem, p. 8). 

Tendo determinado que o objetivo central passa pelo estudo dos 
posicionamentos que a hierarquia da diocese assumiu publicamente nos períodos 
de mudança política em Cabo Verde, estabelecemos, na delineação inicial do projeto 
de investigação, que a pesquisa documental e a entrevista a atores relevantes 
seriam fundamentais no resgate do sentido dos factos que investigamos. Em 
função disso, tomamos como justifi cado a assunção da metodologia qualitativa 
de investigação. 

Algumas críticas expuseram que a questão da metodologia não era tão 
evidente como assumíamos. Qualquer resistência a esta exposição se diluiu em 
decorrência de várias circunstâncias, que nos foram mostrando que, na escolha 
de um método de investigação, devem ser tomados em consideração elementos 
como a natureza da questão da investigação, a orientação pessoal do investigador 
e as suas preferências (Fortin, 2009, p. 41). 

Expomos, neste momento do trabalho, essas circunstâncias e a forma como 
permitiram o pensar e a construção desta investigação. Em primeiro lugar, 
discutimos a construção da nossa problemática, em que partindo de uma questão 
da vida social em Cabo Verde, acabamos inquirindo sobre como esta mesma 
questão fala à estrutura social, mas também da estrutura social. Explicitamos, 
posteriormente, como transcorreu o processo de transposição da problemática 
à teoria e, circularmente, à reconstrução da problemática, ou seja, o impacto 
metodológico e conceptual da teoria na redefi nição da nossa problematização. 
Por último, descrevemos o processo de observação do nosso objeto, em que 
se destaca a explicitação dos procedimentos adotados e a caracterização das 
técnicas utilizadas.

1. A Construção da Problemática

Vivenciamos na infância (que pode ser categorizada como a infância dos 
nascidos pós-independência nacional de Cabo Verde) processos de socialização, 
a partir da ação da Escola e da Igreja, que, de um lado, assumiu um cunho 
nacionalista, segundo o qual o futuro do país estaria nas mãos das «fl ores da 
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revolução», e, de outro, assumiu um cunho religioso, segundo o qual «essas 
fl ores» seriam fi lhos de Deus. 

Esta dimensão pessoal abarca a nossa pesquisa, o que impossibilita a 
classifi cação da génese da nossa problemática como meramente exterior. Enquanto 
ser histórico, carregamos fragmentadas perceções acerca do que pretendemos 
estudar, e isto coloca-nos desafi os na medida em que temos presente que a 
relevância científi ca destas perceções acaba no momento em que constituem o 
ponto de partida de uma observação. 

Se o aspeto anterior constitui um longínquo e opaco ponto de partida, a 
nossa problemática ganha sustentabilidade com os desenvolvimentos da vida 
académica que nos aproximou da saliência da Igreja Católica na história e na 
cultura do arquipélago de Cabo Verde, enquanto agente de socialização e de 
controlo social, assim como as várias facetas que assumiu, no desempenho destes 
papéis (cf. Carvalho Semedo, 2008). 

Este estudo precedente abriu novas perspetivas. Da constatação que a 
Igreja Católica estava marcadamente presente na cultura crioula, inicialmente 
questionámo-nos sobre como esta instituição presenciou as transformações que 
os anos sessenta e setenta trouxeram e inquirimos sobre a posição do seu corpo 
dirigente entre a administração colonial portuguesa e o populismo revolucionário 
de alguns setores cabo-verdianos. Estas indagações fi zeram-nos perceber que, 
para além disso, permanecia na invisibilidade a análise da forma como o governo 
da Igreja local observou as mudanças políticas que marcam Cabo Verde enquanto 
Estado independente.  

Portanto, aceitando que Estado e Igreja constituem dois campos de 
poder com a dupla dimensão de sacralidade e de temporalidade (Fernandes, 
2007), que a modernidade é apreendida como uma construção social 
secularizante que recompõe o universo religioso, a partir, principalmente, 
do aparelho estadual (Côte, 1999) e assumindo como pressuposto base que, 
em Cabo Verde, o político e o religioso constituem dois campos de poder 
que não se ignoraram nem tão pouco se anularam, delimitamos como 
questão de partida: 

«Como é que o Governo da Diocese de Cabo Verde se posicionou publicamente 
perante as mudanças políticas, no período 1975-2001?»
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Relativamente à precisão do que entendemos por mudanças políticas em Cabo 
Verde, descortinamos que a independência nacional, a 5 de julho de 1975, o golpe 
de Estado na Guiné-Bissau, em 1980, que levou à rutura da unidade Guiné-Cabo 
Verde e a abertura política em fevereiro de 1990, já foram destacados como os três 
eventos marcantes na vida política cabo-verdiana (cf. Gomes dos Anjos, 2002). 

Resgatamos desta distinção o processo de independência nacional e a 
democratização política em Cabo Verde, sob a justifi cação de que edifi cam 
momentos de mudanças sociais estruturais no âmbito político, mas também no 
contorno das relações do âmbito político com outros âmbitos sociais, como o 
religioso. Porque a rutura partidária de 14 de novembro 1980 foi um acontecimento 
de foro partidário, que não acarretou, em Cabo Verde, mudanças estruturais nas 
relações do domínio político com outros domínios sociais (cf. Cardoso, 1993, 
Lima, 1991), excluímo-lo como um momento marcante de análise. 

O último momento que distinguimos abarca o processo eleitoral de 2001, sob 
a justifi cação de ser simbolicamente relevante, dado que acarretou uma alternância 
que conduziu à administração do poder político o partido e o dirigente, que, de 
1975 a 1990, haviam sustentado um regime autoritário, constituindo-se o primeiro 
momento de revezamento de poder dentro do regime democrático pluralista em 
Cabo Verde. Assim, embora se trate de um momento que também não acarretou 
mudanças estruturais, tem a pertinência de ser potencialmente redundante em 
termos de reactualizações de eventos ocorridos no passado. 

Deste modo, a nossa questão de partida desdobra-se em três questões 
específi cas: 

— Como é que o Governo da Diocese de Cabo Verde se posicionou 
publicamente perante a Independência de Cabo Verde em 1975?

— Como é que o Governo da Diocese de Cabo Verde se posicionou 
publicamente perante a implementação do regime democrático pluralista 
em 1990? 

— Como é que o Governo da Diocese de Cabo Verde se posicionou 
publicamente perante o processo eleitoral de 2001?

Logo, delimitamos como objetivo central o exame dos posicionamentos que 
o governo da diocese assumiu publicamente, perante momentos de mudança 
política de relevância estrutural e simbólica para o universo da vida social 
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em Cabo Verde, com o propósito implícito de averiguar a inteligibilidade dos 
mesmos. Deste modo, em termos teóricos, a nossa problemática colocou-nos 
na órbita de uma ação comunicativa no âmbito religioso, possibilitada por 
acontecimentos políticos, e perante a tarefa de indagar as mais apropriadas 
ferramentas conceptuais na operacionalização da redescoberta dessa relação 
entre o religioso e o político. 

2. Da Problemática ao Quadro de Referência Teórico da 
Investigação

Aceitando que a tensão entre a Igreja e o Estado é permanente ao longo da 
história e que a Igreja, face ao Estado, pode assumir, conforme as épocas e as 
circunstâncias, uma de três atitudes – a subserviência ao Estado, fundindo-se 
com ele, a contestação ao Estado, nomeadamente em situação de crise, a procura 
exclusiva dos seus objetivos, sem pretensões de contestação ou de servilismo 
(Fernandes, 2007, p. 11) –, adotamos, para a identifi cação das propriedades 
intensivas do posicionamento público que estudamos, um esquema classifi catório 
simples e bipartido: implícito (ambivalente/não ambivalente) e explícito (favorável/
contra/neutro).

Entretanto, um outro aspeto da intensidade do nosso objeto, a sua 
compreensibilidade, passa pela elaboração de um quadro de referência, ou seja, 
de uma estrutura que suporta os diversos elementos de um estudo e que tem, 
como termos relativos, os conceitos, os enunciados de relações, os modelos 
conceptuais e as teorias (Fortin, 2009, p. 51). Em suma, um campo de problemas, 
um conjunto de questões e de respostas possíveis e abertas, uma sensibilidade 
teórica, sem a qual nos arriscamos simplesmente a nada ver e a nada recolher, que 
seja teorizável (Guerra, 2006, p. 38). 

Dentro do universo teórico do estudo da religião, são destacáveis as teorias 
que apresentam uma explicação geral para sociedade, cultura ou religião, ligadas 
a autores como Durkheim, Marx, Freud, Foucault, as teorias da globalização e da 
secularização e ainda o feminismo e o pós-colonialismo (Knott , 2009, p. 17). Assim, 
inicialmente, tomamos como referência o modelo da secularização, enquanto 
grande narrativa que é (Furseth & Repstad, 2006), a partir da consideração da 
sistematização do conceito de secularização de Karel Dobbelaere (2004). 
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Outra proposta de análise que marca o período inicial da construção da nossa 
problemática é a que, em diálogo com as teses da secularização, reclama a reentrada 
da religião na esfera pública. Casanova (1994) constrói um modelo de análise que 
toma como referência a divisão tripartida da política democrática moderna em 
estado, sociedade política e sociedade civil. Argumenta que, uma vez que cada um 
destes níveis corresponde a uma forma diferente da esfera pública, pode haver, em 
princípio, religiões públicas nos três níveis (Furseth & Repstad, 2006). 

Inevitavelmente, de forma implícita, a nossa investigação traria elementos 
acerca do caráter público ou privado da religião em Cabo Verde. Entretanto, 
se essas leituras dicotómicas, que advêm da sociologia da religião, fornecem 
interpretações relevantes do fenómeno religioso no mundo contemporâneo, 
impunha-se-nos a necessidade de um corpo conceptual e suporte mais 
específi co, tendo em consideração a especifi cidade da variável posicionamento 
na nossa problemática. Neste sentido, estabelecemos uma revisitação à teoria 
sociológica.

Nesta fase da pesquisa bibliográfi ca, Peter Beyer (1997a) aparece como um 
sociólogo das religiões, que, na construção da sua abordagem à relação entre 
a religião e a modernidade, resgata e compara as leituras da globalização de 
Immanuel Wallerstein, Jonh Meyer, Roland Robertson e Niklas Luhmann. 

Este mesmo autor ressalva o conjunto de possibilidades teóricas que 
Luhmann abre ao estudo da religião, defi nida como comunicação baseada 
na polaridade imanente/transcendente, descrição essa que oferece certas 
vantagens estratégicas no estudo da religião, no contexto da globalização, dos 
quais não é menor o deixar em aberto a questão do que conta ou não como 
religião (Beyer, 1997a, p. 6). 

Propõe-se a tentativa de desenvolver a posição de Luhmann, em relação 
à globalização, em direções que ele não seguiu (idem, p. 41), potencializando 
aspetos para os quais Luhmann apenas criou condições de exploração. Segundo 
Beyer, a heterogeneidade da religião, a natureza controvertida da categoria, dada 
pelo seu signifi cado, pelo que inclui e implica no contexto contemporâneo, requer 
maneiras de observar a religião que se concentrem de forma explícita e mais 
precisamente sobre a peculiaridade da noção nesse cenário (Beyer, 2006, p. 2). 
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Defende que merece destaque a alternativa que a perspetiva luhmanniana 
oferece ao debate sobre a privatização e a infl uência pública da religião na 
sociedade moderna, a partir da sua função e performance, particularmente quando 
se considera que, dentro desse espólio teórico, a privatização da tomada de 
decisões é uma consequência de traços estruturais centrais desta sociedade, que, 
em princípio, não se refere mais à religião do que à política ou à economia (cf. 
Beyer, 1997a, p. 76 e p. 79).

Trata-se de um modelo teórico geral, que apresenta a desvantagem de não 
contar com aplicação generalizada, facto que é remetido ao próprio desempenho 
do autor (ibidem, p. 41), mas que vem conhecendo uma maior popularização ao 
nível do globo, com larga publicação na Europa e no mundo hispânico, ganhando 
espaço nos contextos académicos mais relutantes ao seu estudo, como o norte-
americano (Moeller, 2012, p. 136). No espaço universitário falante de português, 
ao nível da pós-graduação, apareceram, nos últimos anos, estudos como os de 
Neves (2005), de Bachur (2009), de Santos Neto (2010) e de Faria (2011), que 
exemplifi cam os esforços no sentido da exploração das potencialidades deste 
espólio teórico. 

Orientados por estes considerandos sobre as vantagens e desvantagens da 
perspetiva luhmanniana e conscientes que o desafi o é articular procedimentos de 
observação de uma realidade concreta com as refl exões teóricas de um determinado 
autor (Guibentif, 2009, p. 10), encetamos a aproximação ao corpo conceptual 
de teoria de sistemas de Niklas Luhmann. Tendo em conta a complexidade da 
referida arquitetura teórica, que tem sido muitas vezes comparada a um labirinto, 
especialmente porque não é interpretada dedutivamente, mas indutivamente, de 
uma maneira muito particular (Andersen, 2003, p. 63), esta tarefa foi forçosamente 
exploratória.

2.1. A Estratégia Analítica e os Instrumentos Conceptuais 
Resgatados 

Não esquecendo que os conceitos são palavras, ideias abstratas que 
representam comportamentos ou características que se podem observar 
concretamente, elementos de base da linguagem que transmitem os pensamentos, 
as ideias, as noções abstratas (Fortin, 2009, p. 116), face à centralidade das 
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exigências da construção da inteligibilidade do fenómeno que investigamos, 
recuperamos do modelo conceptual luhmanniano, como elementos centrais, a 
conceptualização da compreensão, do sentido e das remissões do sentido. Os 
dois últimos correlacionam-se com o nosso objetivo, enquanto o primeiro indica 
a forma como buscamos alcançá-lo.

Segundo Luhmann, “comprender es comprender el manejo de la 
autorreferência” (Luhmann, 1996c, p. 94), somente os sistemas podem 
compreender e somente os sistemas podem ser compreendidos. Em ambos 
os casos, tem de tratar-se de sistemas autopoiéticos e a compreensão dos 
acontecimentos pressupõe o contexto sistemático do antes/depois (idem, p. 
106). Assim, para este autor, compreender é uma operação própria daquele que 
compreende e a sua única condição é que se refi ra a autorreferência do sistema 
observado (ibidem, p. 108). 

Por sua vez, o sentido está determinado pela indeterminação. Preenche 
tudo aquilo que se experimenta “como multiplicidade de remissões a outras 
possibilidades” (Luhmann, 2009a, p. 119). É o médium que permite a criação 
seletiva de todas as formas sociais e psíquicas, tem uma forma específi ca, cujos 
dois lados são, realidade e possibilidade, ou também, atualidade e potencialidade. 
É a forma que ordena o experimentar, determinando-lhe a referência a ulteriores 
possibilidades, na medida em que é apresentação simultânea do real, enquanto 
atual, e do possível, enquanto potencial (Corsi, Esposito & Baraldi, 1996, p. 
146). Sentido, por conseguinte, é a unidade de atualização e de virtualização, de 
reactualização e de revirtualização (Luhmann, 1998b, p. 82), é a “polarização do 
possível pelo actual” (Balsemão Pires, 2011, p. 503). 

O processo de dotação de sentido tem três aspetos, que são caracterizados 
como dimensões do sentido. Essas dimensões têm formas de elaboração, 
elementos de formação próprios e geram descrições e compreensões distintas 
e complexas, que não necessariamente podem estar relacionadas ou serem 
dependentes (Neves, 2005, p. 45).

Uma das dimensões refere-se à dimensão objetiva ou material, ou seja, à 
diferenciação entre o que tem signifi cado e o resto dos eventos do mundo (idem). 
Ela constitui-se à medida que a estrutura de remissão do sentido decompõe o 
referido em «este» e o «outro» (Luhmann, 1998b, p. 91). No caso dos sistemas 
sociais, a distinção refere-se a temas sobre os quais se comunica e, no caso dos 
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sistemas psíquicos, refere-se a objetos da atenção consciente (Corsi, Esposito & 
Baraldi, 1996, p. 64).

A dimensão temporal diferencia os aspetos estruturais e os aspetos variáveis 
de um evento, o estado original e o estado posterior de uma estrutura, após a 
ocorrência de certos eventos (Neves, 2005, pp. 45-46); articula os horizontes do 
passado e do futuro, que se constituem sempre e unicamente no presente (Corsi, 
Esposito & Baraldi, 1996, p. 65); torna possível a medição do tempo homogéneo 
e unifi cante e, na semântica do tempo, deixa separar as sequências pontuais do 
tempo das relações de passado, presente e futuro, tornando possível relacioná-las 
(Luhmann, 1998b, p. 93).   

A terceira dimensão é a dimensão social, que diferencia os participantes 
de um processo comunicativo e reconhece Alter como Alter, ou seja, como 
participante do processo comunicativo, como endereço social para o qual se 
dirige este processo e como origem de processos comunicativos. Essa perceção 
leva à formação da dupla contingência, quando ambos os participantes avaliam 
as suas expectativas e imaginam a sua participação e a participação de Alter no 
processo comunicativo (Neves, 2005, p. 46). 

Logo, a qualquer sentido se pode exigir também uma referência ao social, 
dado que a todo o sentido se pode perguntar se o outro o vive como eu ou 
de outra maneira e, consequentemente, o social é sentido porque é portador 
de uma reduplicação particular de possibilidade de entendimento (Luhmann, 
1998b, p. 95). 

É, outrossim, relevante que Luhmann estipule que é atribuível a previsão de 
capacidade de enlace a cada uma das operações vinculadas com o sentido e que 
ao nível de cada uma das dimensões apresentadas se realizam esquematizações 
das opções. 

Na dimensão objetiva, a diferença entre atribuição interna ou externa atua 
como esquematismo principal, clarifi cando se o enlace de mais operações deverá 
partir de causas internas ou externas; na dimensão temporal, a distinção decisiva 
depende de perguntar se a atribuição se refere a fatores constantes ou a fatores 
variáveis; e na dimensão social alter e ego personalizam-se, isto é, identifi cam-
se como determinados sistemas sociais para fi ns de atribuição, adquirem 
identidades, nomes e direções (cf. Luhmann, 1998b, pp. 97-99).
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Desta forma, com base nesta arquitetura conceptual, a compreensibilidade 
dos posicionamentos do governo da diocese de Cabo Verde comporta a observação 
e a análise dos posicionamentos públicos como:  

· Sequências de acontecimentos concebidos como efeitos do 
passado e geradores do futuro e, assim, construtores da realidade 
do presente

Dimensão 
temporal

· Objetivações de temas selecionados, de atribuição interna ou 
externa, que comportam um conjunto de princípios de refl exão, 
dos critérios de julgamento e das diretrizes de ação, portadores de 
uma racionalidade sustentada num programa orientador

Dimensão 
objetiva 

(temática)

· Observações de observadores, de pontos de vista distintos, de 
seletividades diversas, de experiências externas, de consensos e 
dissensos, portanto, de participantes do processo comunicativo

Dimensão 
social   

Quadro 3 – Dimensões de análise dos posicionamentos públicos. 

 A construção operativa destes três níveis de análise do nosso objeto, dentro 
desta base teórica, implica, por sua vez, considerarmos outros conceitos da teoria 
dos sistemas sociais. Assim, no tratamento da dimensão temporal do nosso objeto 
revelam-se úteis os conceitos: 

– Estrutura, que é defi nida como as condições que delimitam o âmbito de 
relação das operações de um sistema e que indica a seleção das relações 
entre elementos que são admitidas num sistema (Corsi, Esposito & 
Baraldi, 1996, p. 73);

    – Evolução, que se manifesta, segundo o modelo sistémico luhmanniano, 
com a transformação do improvável em provável, ocorrendo evolução 
quando aquilo que é desviante passa a integrar a estrutura do respetivo 
sistema (Neves, 2006, p. 1); 

– História, designação que cobre a sequência real dos acontecimentos, em 
virtude da qual se pode conceber o presente como efeito de causas 
passadas ou como causa de efeitos futuros (Luhmann, 1998b, p. 94), 
gerada sempre quando alguns eventos importantes para a sociedade são 
observados com base na distinção entre antes e depois (Corsi, Esposito & 
Baraldi, 1996, p. 64); 
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– Processo, conceito que indica uma sequência de acontecimentos 
temporalmente irreversíveis, observáveis como produção de 
irreversibilidade apenas contra o fundo das estruturas que duram e com 
base nas quais a sequência de eventos procede transformando o futuro 
em passado (idem, p. 131);

  – Tempo, que é defi nido como a observação da realidade com base na 
diferença entre passado e futuro (ibidem, p. 155). 

No tratamento da dimensão objetiva/temática destacam-se os conceitos: 

– Autopoiésis, conceito originalmente formulado para dar uma defi nição da 
organização dos organismos vivos e adotado pela teoria dos sistemas 
sociais, segundo o qual um sistema (vivo, social, psíquico) se caracteriza 
pela capacidade de produzir e reproduzir por si mesmo os elementos que 
o constituem, defi nindo assim a sua unidade (Corsi, Esposito & Baraldi, 
1996, pp. 31-32); 

– Autorreferência, conceito que indica o facto de que existem sistemas 
que se referem a si mesmos mediante cada uma das suas operações, 
apresentando-se quando a operação de observação está incluída no que 
se indica, ou seja, quando a observação indica algo ao qual pertence 
(idem, p. 35);

– Código, pelo qual se entende uma regra de duplicação que permite 
relacionar toda a entidade que cai no seu campo de aplicação com uma 
entidade correspondente. É baseado sempre num esquema binário que, 
por sua vez, apresenta tipos específi cos de distinções caracterizadas por 
um rígido binarismo com a exclusão de terceiros valores. Representa a 
forma mediante a qual um sistema de funções trata cada possível objeto 
e, portanto, também as comunicações pertencentes a outros sistemas de 
funções (ibidem, pp. 40-42);

– Comunicação, que pressupõe contingência e consiste na informação sobre 
seleções contingentes de estados sistémicos (Luhmann, 1998a, p. 102), é 
defi nida como o último elemento da operação específi ca dos sistemas 
sociais, que se apresenta como a síntese da emissão ou ato de comunicar, 
informação e ato de entender a diferença entre emissão e informação 
(Corsi, Esposito & Baraldi, 1996, p. 46); 
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– Informação ou um evento que exerce um infl uxo seletivo sobre as estruturas 
de um sistema provocando transformações. Em todo caso é produzida nas 
estruturas de um sistema uma vez que “El entorno tiene solamente una 
acción de irritación y de trastorno: lo que sucede en el entorno lo toma el 
sistema sólo como rumor. La información se presenta cuando las irritaciones 
se tratan mediante distinciones propias del sistema” (idem, p. 95);

– Observação, ou toda a forma de operação que leva a cabo uma distinção 
para indicar uma, e não a outra, das suas partes (Luhmann, 1997, p. 92), 
ocorrendo cada vez que um sistema opera com base em distinções, podendo 
obter e transformar informações (Corsi, Esposito & Baraldi, 1996, p. 118); 

– Observação de segundo grau, que são observações de observações 
(Luhmann, 1997, p. 93), ou seja, observações direcionadas para 
observações de primeiro grau e para o seu ponto cego (Andersen, 2003, p. 
65). Tem como específi co das suas condições de possibilidade, a unidade 
da distinção autorreferência e heterorreferência (Luhmann, 1997, p. 28);

– Operação, com a qual se entende a reprodução dos elementos acontecíveis 
(Luhmann, 1998b, p. 68), cuja existência é simultaneamente condição da 
existência de um sistema e condicionada por um sistema, na medida em 
que não existe um sistema sem um modo específi co de operação própria 
e não existe nenhuma operação sem um sistema ao qual pertença (Corsi, 
Esposito & Baraldi, 1996, pp. 117-118);

– Programa (normas ou metas), que são os conjuntos de condições para 
a correção e, com referência aos códigos, estabelecem os critérios para 
a correta atribuição dos valores dos códigos, de tal maneira que um 
sistema que se orienta por eles pode alcançar complexidade estruturada 
e controlar o próprio proceder (idem, pp. 131-132);

– Temas, ou os programas de ação da linguagem, que servem como sistemas 
concreto-temporal-social do processo comunicacional e como generalizações, 
na medida em que não determinam quais colaborações serão feitas, nem 
quando, em que ordem e por quem (Luhmann, 1998b, p. 156). Organizam a 
memória da comunicação e atam as colaborações a contextos complexos de 
tal forma que na comunicação habitual pode-se reconhecer se um tema será 
mantido e continuado ou está sendo trocado (Luhmann, 2005a, p. 30).
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Por último, a identifi cação das estruturas comunicativas participantes, que 
são suportadas nos conceitos:

– Meio de Comunicação Simbolicamente Generalizado, ou as estruturas 
particulares que asseguram probabilidades da comunicação, porque 
transformam em provável o facto improvável de que uma seleção de Alter 
seja aceite por Ego, como os meios de poder (ou poder/direito), verdade 
científi ca, dinheiro (ou dinheiro/propriedade), amor, arte, valores (Corsi, 
Esposito & Baraldi, 1996, p. 106);  

– Papéis performativos, que correspondem às especializações funcionais que 
envolvem o desempenho de determinadas pessoas no interior de determinado 
subsistema funcional (por exemplo: o político, o médico, o professor, o juiz, 
o gestor), enquanto os papéis complementares correspondem ao acesso de 
todo e qualquer cidadão comum ao usufruto dos serviços prestados por 
esses sistemas, o que corresponde à noção de inclusão (Luhmann & Schorr, 
2000, pp. 36-37 como citado em Faria, 2011, p. 109);

– Política, defi nida como sistema parcial da sociedade, cuja função 
é contribuir para a capacidade da sociedade produzir decisões 
coletivamente vinculativas (Corsi, Esposito & Baraldi, 1996, p.128; King 
& Thornhill, 2003, p. 70);

– Religião, entendida como sistema social parcial, que tem a função de apresentar 
na comunicação a diferença entre o que é observável e o que não é, tendo 
sempre a ver com uma realidade duplicada em realidade imanente, real e 
realidade transcendente, imaginária (Corsi, Esposito & Baraldi, 1996, pp. 138-
139), ou ainda, “como una forma de radical liberación y restricción del ámbito 
comunicativo en el que se instala y custodia aquello que, con gusto, podría ser 
denominado como el «sentido de la vida» ” (Luhmann, 1998a, p. 50);  

– Sistema/Ambiente, distinção que é o ponto de partida da aproximação à 
teoria dos sistemas sociais e que estipula que o sistema não pode dar-se 
independentemente do seu ambiente, enquanto se constitui precisamente 
ao traçar, mediante as suas operações, um limite que o distingue do que, 
como ambiente, não lhe pertence (Luhmann, 1996a, p. 148);  

– Sociedade, defi nida como o sistema social de abrangência universal que ordena 
toda a comunicação possível entre os seres humanos (Luhmann, 1990, p. 30).
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2.2. Os Impactos da Aproximação ao Referencial Teórico 
Luhmanniano

Associadas a linguagem da epistemologia construtivista de corte sistémico, 
aparecem outras premissas ontológicas, epistemológicas e metodológicas. “No 
lugar do sujeito encontra-se agora o sistema, em vez do objeto o mundo, em 
vez do problema da contradição o problema da complexidade (que inclui 
contradições) e, no lugar da dialética, a seletividade do comportamento” 
(Luhmann, 2005b, p. 80). 

Assim, na análise da nossa problemática, a sociedade passou a ser assumida 
como um sistema social que tem como elemento de funcionamento os processos 
comunicativos e permite abordar o religioso e o político como subsistemas 
funcionalmente diferenciados que, embora autopoiéticos e autorreferentes, 
podem relacionar-se em função da sua abertura cognitiva ao ambiente, quer 
dizer, em função da sua irritabilidade:

Quadro 4 – Esquema síntese da estratégia analítica adotada. 
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De realçar que a abertura cognitiva é correlativa à faculdade de conectar novas 
operações às recordadas. Pressupõe que mediante o esquecimento se liberam 
capacidades do sistema, ainda que também novas situações possam levar a que se 
recorra seletivamente a condensações de operações passadas (Luhmann, 2007b, p. 
90). Isso possibilita a irritabilidade do sistema pelo ambiente, mas não signifi ca uma 
transferência de irritação do ambiente para o sistema, uma vez que as irritações 
surgem de uma confrontação interna de acontecimentos com possibilidades 
próprias, sobretudo com estruturas estabilizadas, com expectativas (idem, p. 87). 

Assumimos, igualmente, por uma questão de coerência lógica e como 
possibilidade analítica, Cabo Verde, como uma região da sociedade mundial, 
na medida em que a comunicação possibilitada e provável no arquipélago não 
encontra limites nas suas fronteiras territoriais, pese embora ter sido apontada 
a indiferença ante o conceito de espaço como um aspeto questionável do 
pensamento luhmanniano, donde advém inclusive a crítica à sua capacidade de 
ser aplicada a investigação empírica (cf. Monteagudo, 2007, pp. XXXVI-XXXVII). 

Utilizamos a designação «sociedade em Cabo Verde» em substituição da 
designação «sociedade cabo-verdiana», mas cientes que, se em termos estruturais 
as fronteiras dos sistemas parciais transcendem o tempo e o espaço, em termos 
programáticos a comunicação funcional só pode levar-se a cabo em lugares 
e momentos determinados (idem, p. XXXIX). Logo, deixamos em aberto que, 
potencialmente, o arquipélago, enquanto ambiente das comunicações, pode 
condicionar o estabelecimento da lógica da diferenciação funcional. 

Ainda, a própria investigação pode, tomando como base este referencial 
teórico, identifi car-se como uma observação de segunda ordem, que nos possibilita 
assumir a posição de observador acoplado ao subsistema ciência e o realizar de 
uma operação cuja validade está adscrita aos critérios deste subsistema. Neste 
caso, sob a tutela das teorias e métodos de um subsistema do subsistema ciência, 
a sociologia. 

Por outro lado, a aproximação à perspetiva teórica dos sistemas sociais se 
traduziu na reordenação dos pressupostos que sustentam a investigação, com o 
intuito de lhes conferir maior robustez teórica. Como vimos acima, o pressuposto 
base da nossa problemática sustentava-se na aceitação de que em Cabo Verde o 
político e o religioso constituem dois campos de poder que não podem ignorar-se 
nem tão pouco anular-se. 
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Após a aproximação à teoria dos sistemas autorreferentes e autopoiéticos, 
reformulamos este pressuposto, não visando a mera adequação ao quadro de 
referência teórico da investigação, mas procurando reescrever o fundamento da 
nossa problemática pelo aprofundamento da sua dimensão temporal. Esta tarefa foi 
objetivada no terceiro capítulo deste trabalho. Entretanto, seguiram-se outras tarefas 
que explanam o nosso contacto com o campo da pesquisa. 

3. As Etapas do Trabalho Empírico 

Se as bases temporais da nossa problemática ganham consistência na 
fundamentação do pressuposto central da investigação, a especifi cação das 
suas componentes social e objetiva foram sendo delimitadas no decurso da fase 
exploratória da investigação. Assim, a operacionalização do quem, do quê e do 
como espelham as nossas outras opções.    

3.1. A Conceptualização do Governo da Diocese

No primeiro momento revelou-se necessária a identifi cação de «quem» 
tomamos como a componente social central da nossa problemática de investigação, 
ou seja, as estruturas comunicativas que participam no processo comunicativo 
que selecionamos e que são apresentadas como o «Governo da Diocese».

A apropriação da terminologia sistémica permite conceptualizar o governo 
da diocese como uma estrutura comunicativa, que pode incluir tanto as estruturas 
constituintes do sistema organizacional Igreja, como as estruturas psíquicas, 
na medida em que inclui indivíduos que desempenham papéis performativos 
ligados ao subsistema religioso, portanto, consciências acopladas ao sistema 
funcional religioso. 

Conforme a Enciclopédia Católica Popular21, o termo diocese transitou da 
administração do Império Romano para a Igreja, embora só a partir do século 
IV passasse a ter a atual signifi cação de «porção do povo de Deus confi ada a um 
bispo». Portanto, a diocese é o caso típico de Igreja particular, a que se equiparam 
a prelatura territorial, a abadia territorial, o vicariato apostólico, a prefeitura 
apostólica e ainda a administração apostólica estavelmente ereta. 

21 Disponível em htt p://www.ecclesia.pt/catolicopedia/, consultado em 31 de outubro de 2012.
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Acrescenta-se nesta enciclopédia que nas Igrejas particulares, e com 
elas, existe a única Igreja de Cristo, que como regra compreende todos os fi éis 
de determinado território, sendo exceção as Igrejas pessoais, dividindo-se 
geralmente em paróquias, que se podem agrupar em arciprestados. Ainda realça 
que só à Santa Sé compete erigir as Igrejas particulares e alterar os seus limites e 
que a cúria diocesana é o conjunto de organismos com os quais o bispo governa 
pastoralmente a diocese. 

Segundo a enciclopédia acima citada, a direção de uma diocese cabe ao 
membro da Igreja, que atualmente se chama bispo, um membro que tendo 
recebido o grau mais elevado do sacramento da Ordem, se tornou sucessor dos 
Apóstolos e, em união com os outros bispos e o papa, tem parte na missão por 
Cristo confi ada à Igreja de santifi car, ensinar e governar o povo de Deus e de 
levar o Evangelho a todo o mundo. 

Ainda segundo a mesma fonte, o bispo que tem a cargo uma diocese, seria 
o bispo diocesano ou residencial; o que está à frente duma sede metropolitana 
(metrópole ou arquidiocese) chama-se arcebispo ou metropolita; o que não é 
diocesano chama-se bispo titular; o bispo coadjutor é o título dado ao diocesano 
como auxiliar, tendo o direito de sucessão; enquanto o bispo auxiliar é dado ao 
bispo diocesano para o coadjuvar nas tarefas apostólicas da diocese, mas sem 
direito de sucessão. O caso particular é o do Papa, que é o (arce)bispo de Roma, 
sucessor de S. Pedro e, como tal, sucessor do Príncipe do Colégio Apostólico e 
Chefe da Igreja Universal.

Na circunstância da vacância da sé episcopal, estipulam os cânones 421-430 do 
Código do Direito Canónico (CDC) que é eleito para o governo da dioce se, nos ter-
mos do Direito, o administrador dio ce sa no, que não tem a função de bispo, mas o 
dever de preparar a diocese para a chegada do novo bispo (CDC, 1997, pp. 374-377).   

Por sua vez, de acordo com o cânon 469, a cúria diocesana “compõe-se das 
instituições e pessoas que prestam serviço ao bispo diocesano no governo de toda 
a diocese, principalmente na direção da ação pastoral, na administração da diocese 
e no exercício do poder judicial” (CDC, 1997, p. 404). Segundo a Enciclopédia 
Popular Católica fazem parte deste órgão os vigários gerais e episcopais, o 
moderador da Cúria, eventualmente, o chanceler, notários e arquivista, o conselho 
para os assuntos económicos, o conselho presbiteral e o colégio de consultores, 
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o cabido da catedral, o conselho pastoral, o tribunal eclesiástico e ainda o clero 
diocesano, os religiosos e os leigos, quer individualmente quer integrados em 
serviços ou grupos instituídos.

Deste modo, o bispado e a cúria diocesana, estruturas sociais da Igreja 
particular, são as instituições que exteriorizam o que conceptualizamos, para 
os fi ns da investigação, como o Governo da Diocese. Entendemos que enquanto 
estruturas sociais, portanto estruturas comunicativas, têm como condição de 
possibilidade as estruturas psíquicas acopladas, mas não se restringem as 
características pessoais dos indivíduos que dão corpo a estas estruturas.    

A necessidade de resgatar as contribuições públicas objetivas destas estruturas 
comunicativas, que compõem o que denominamos «posicionamentos», conduziu-
nos na seleção e explicitação do «quê», ou seja, das identidades representativas 
destes processos comunicacionais.

3.2. A Pesquisa Documental.

Considerando que é um documento “tudo o que serve de testemunho” 
(Cellard, 2010, p. 296), selecionamos, como fontes prioritárias, as do tipo escrito. 
As capacidades da memória são limitadas e esta pode também alterar lembranças, 
esquecer factos importantes ou deformar acontecimentos, de modo que, por 
possibilitar realizar alguns tipos de reconstrução, o documento escrito constitui 
uma fonte extremamente preciosa para todo o pesquisador em ciências sociais e, 
evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 
relativamente distante (idem, p. 295). 

De notar que os recursos audiovisuais constituem também fontes documentais 
com evidência particular no terceiro período selecionado pela nossa investigação. 
Contudo, por causa das difi culdades de acesso aos arquivos radiofónicos e 
televisivos, optamos pela sua exclusão, salvaguardados pela circunstância de que 
essas comunicações constituíam tópicos resumidos e/ou discutidos na impressa 
religiosa e/ou não religiosa. 

Na fase exploratória de pesquisa, as principais bases de consulta para a 
construção do nosso corpus de arquivo, portanto os documentos já existentes 
(Caregnato & Mutt i, 2006, p. 683), foram o Arquivo da Diocese de Santiago, o 
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Acervo Bibliotecário do Seminário São José na Praia, a Biblioteca Nacional de 
Cabo Verde e o Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde. Na fase de recolha de 
dados, este último e a Hemeroteca Municipal de Lisboa constituíram as principais 
bases de consulta. 

O acesso ao corpus pertencente à diocese constituiu, inicialmente, um 
desafi o. O contacto com um eclesiástico pertencente a uma das atuais dioceses foi 
fundamental na superação desta difi culdade. No arquivo da diocese de Santiago 
recolhemos as cinco cartas pastorais publicadas pela diocese, entre os anos de 
1982 a 1995, referentes à vida familiar, ao desenvolvimento, ao aborto, sobre a 
vida política e sobre a Igreja e os partidos políticos e ainda um documento que 
agrupa as comunicações do papa João Paulo II, por ocasião da sua visita a Cabo 
Verde, em 1990.

Entretanto, considerando que o objetivo da investigação não procura 
meramente a identifi cação dos posicionamentos assumidos pelo Governo 
da Diocese, mas também a averiguação da sua inteligibilidade, sentimos a 
necessidade de abrir temporalmente o âmbito da pesquisa e de diversifi car 
as bases de consulta, de modo a tornar possível a construção dessa 
compreensibilidade a partir da aproximação ao contexto histórico em que se 
inserem tais factos.  

Assim, a pesquisa documental foi delimitada consoante a unidade 
temporal de estudo e as unidades temporais de análise. Tomando as nossas 
unidades de análise como incluídas na nossa unidade de estudo, que 
compreende o intervalo 1975-2001, circunscrevemos a pesquisa documental 
entre os anos de 1970 e de 2002. 

De forma detalhada, consultámos os números do jornal Arquipélago referentes 
aos anos 1970-1974, alguns números do Novo Jornal de Cabo Verde, que cobrem o 
período de transição (1974-1975), todos os números dos jornais Vozdipovo e Terra 
Nova, abarcando os 15 anos da I República de Cabo Verde e todos os números 
dos jornais A Semana e Terra Nova, cobrindo o período 1991-2002. Tivemos acesso 
igualmente a alguns números dos jornais Tribuna e Horizonte e algumas edições 
do Boletim da Diocese. 
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Relativamente a estas fontes, a pesquisa documental pode ser sintetizada nos 
seguintes moldes:

Jornal Edições 
Consultadas Números Período da 

Publicação

O Arquipélago 206 413 - 619 9/7/1970 – 20/6/1974

Novo Jornal de 
Cabo Verde 37 2 – 46 (exceto 1, 3, 10, 

14, 16, 17, 19). 8/8/1974 – 4/7/1975

Terra Nova 322 1 - 322 4/1975 – 12/2002

Vozdipovo 1311 1 - 1311 17/7/1975 – 
5/11/1992

Tribuna 53 (segunda série) 8 - 61 1/1/1989 – 1/5/1991

A Semana 495 0 - 494 16/4/1991 – 
23/2/2001

Horizonte 163 0 - 162 23/12/1998 – 
9/3/2001

Quadro 5 – Relação dos jornais abrangidos na pesquisa documental. 

Quanto às edições do Boletim da Diocese, tivemos acesso aos números 13, 
27, 36, 37, 58, 71, de janeiro/fevereiro de 1987, maio/junho de 1989, novembro/
dezembro de 1990, janeiro/fevereiro de 1991, maio/junho de 1997, setembro/
outubro de 1999, respetivamente.    

Deste modo, durante o período compreendido entre outubro de 2010 a 
setembro de 2011, na semana compreendida entre 30 de janeiro de 2012 e 4 de 
fevereiro de 2012 e durante o mês de março de 2012, constituímos um corpus 
de arquivo composto por documentos publicados pela diocese, pelos partidos 
políticos PAIGC/PAICV e MpD e pelos materiais recolhidos nos jornais. 

Todos foram submetidos a uma classifi cação feita em concordância com 
os pressupostos teóricos do trabalho, isto é, consoante a distinção entre as 
comunicações que têm como referência o subsistema religioso e as comunicações 
que tomam este subsistema como referência externa.
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3.3. A Análise Documental

Tomando como base a demarcação dos documentos segundo o critério de pertença 
ao sistema religioso e objetivando o resgate das comunicações, especifi camente 
referentes às nossas unidades de análise, distinguimos as comunicações recolhidas 
em material especifi camente relevante (corpus de arquivo para a análise) e material 
contextualmente relevante (corpus de arquivo para o estudo). Assim, averiguámos 
que a principal base documental da investigação, portanto o material especifi camente 
relevante, é de natureza religiosa e comporta os documentos eclesiásticos do bispo e 
da Conferência Episcopal (cartas pastorais, notas pastorais e mensagens), homilias do 
bispo diocesano, comunicados e declarações. 

Um comunicado é uma participação, uma publicação que se faz num jornal ou 
revista, respeitante a algum assunto particular ou pessoal e uma declaração é um 
discurso, ato escrito com o qual se declaram, se prestam informações respeitantes 
a determinados assuntos (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 1940). De 
acordo com a Enciclopédia Católica Popular, a carta pastoral é o título habitual 
dos documentos mais solenes do bispo ou da Conferência Episcopal, as notas 
pastorais são os documentos mais curtos e simples, enquanto a homilia é a 
explicação de índole doutrinária ou moral que faz parte da liturgia da palavra 
na missa e noutras celebrações, como as do matrimónio, reconciliação de vários 
penitentes, não se constituindo um meio exclusivo do bispo. 

Como testemunhos, tanto da comunicação religiosa como não religiosa, 
aparecem ainda outros materiais identifi cados como artigos de opinião, editoriais, 
reportagens, entrevistas publicadas, que, no quadro da investigação, constituem 
o corpus de arquivo de relevância contextual. De realçar que falamos de um artigo 
de opinião quando o artigo tem por objetivo facultar um parecer particular, ou 
os sentimentos que se tem acerca de uma coisa; de artigo editorial quando o 
artigo tem por autor ou por inspirador o diretor ou editor de uma publicação, de 
uma revista ou de um jornal; de uma reportagem quando estamos perante um 
noticiário jornalístico ou informação de qualquer acontecimento (idem).

Fechando o corpus documental de relevância contextual, aparecem os documentos 
de natureza estritamente política, como os discursos políticos publicados, as sínteses 
dos congressos partidários, os relatórios partidários e os programas partidários. 
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Com o desenvolvimento da investigação, pudemos constatar que as 
questões que compõem a nossa problemática de investigação já tinham sido 
colocadas ao longo dos anos de vida de Cabo Verde como país independente. 
Constam em entrevistas publicadas em jornais estatais, religiosos e privados, 
realizadas ora por eclesiásticos, ora por jornalistas de profi ssão (militantes 
e não militantes políticos), que têm como interlocutor comum o bispo 
cabo-verdiano, D. Paulino Évora. Dentro desta categoria documental, não 
considerada aquando da elaboração do projeto de investigação, destacam-se 
as entrevistas do poeta, jornalista e militante partidário Ovídio Martins22 e do 
frei capuchinho Pe. António Fidalgo ao bispo de Cabo Verde, nos primeiros 
anos do governo deste.

Com estas averiguações identifi cámos os documentos fundamentais relativos 
às nossas unidades temporais de análise. Em relação à primeira unidade temporal 
de análise, o período compreendido entre 25 de abril de 1974 e 5 de julho de 1975, 
que pode ser descrito como o período da Constituição do Estado Cabo-verdiano, 
a pesquisa identifi cou como documentos relevantes o comunicado do Governo 
da Diocese de 16 de maio de 1974, a Carta Pastoral do Episcopado Português de 
16 julho de 1974, a ata da nomeação do bispo D. Paulino Évora, em 21 de abril de 
1975, a carta de despedida do bispo D. José Colaço, de 2 de maio de 1975 e as duas 
entrevistas acima indicadas. 

Em relação à segunda unidade de análise, circunscrita temporalmente 
entre 19 de fevereiro de 1990 e 28 de fevereiro de 1991, período que pode ser 
descrito como o da transição do Estado de Direito para o Estado de Direito 
Democrático, a documentação fundamental é constituída pela homilia da 
missa crismal23 de abril de 1990, pelo manual de estudo publicado pela diocese 
em junho de 1990, pela carta circular de julho de 1990, pelo comunicado sobre 
as contribuições da Igreja para a elaboração da nova constituição de setembro 
de 1990, pelas orientações pastorais publicadas em novembro de 1990, pela 
mensagem de Natal de 1990 e pelo comunicado do Conselho Diocesano de 26 
janeiro de 1991. 

22 Este documento consta do espólio oferecido pela família do poeta ao Arquivo Nacional de Cabo 
Verde. Vide CV/IAHU/PSS/P3 (em tratamento).  
23 A Missa do Crisma é uma missa realizada na Quinta-feira Santa. Consiste em dois pontos 
fundamentais: a bênção dos santos óleos (os óleos do crisma, dos enfermos e do batismo) e a 
renovação pública das promessas sacerdotais (cf. CNBB, 2013).
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Relativamente à terceira unidade temporal de análise, de 1 de julho de 2000 
a 28 de fevereiro de 2001, que coincide com o que foi descrito como a crise da 
governação do MpD e que culmina no que assumimos como o simbólico processo 
eleitoral de 2001, a documentação é parca, apresentando-se como fundamental a 
nota de imprensa da diocese de Cabo Verde, de 15 de fevereiro de 2001. 

A identifi cação e organização do corpus de arquivo da investigação 
permitiram a identifi cação dos principais interlocutores que tomaram parte nestes 
processos comunicativos. Tratando esta investigação de um período próximo da 
atualidade, sendo possível contatar a maioria desses atores históricos, recorremos 
às entrevistas visando a obtenção de novos dados para a análise. 

3.4. A Entrevista
No desenho do projeto desta investigação havíamos conferido um papel 

crucial à entrevista semiestruturada ou semidirigida, que tem a vantagem de 
favorecer uma interação verbal animada de forma fl exível pelo investigador, que 
se deixará levar pelo fl uxo da entrevista com o objetivo de abordar os termos 
gerais sobre os quais deseja ouvir o respondente (Savoie-Zajc, 2003). Esta posição 
foi sendo relativizada à medida que aprofundávamos o contacto com os recursos 
documentais e com a perspetiva teórica dos suportes da investigação. 

Todavia, embora relativizada, a realização das entrevistas afi gurou-se-
nos como um vantajoso procedimento para garantir uma diversidade interna 
e externa das perceções sobre o assunto em estudo, não visando uma análise 
comparativa, mas a consolidação e aprofundamento analítico. Acrescida 
a necessidade de aprofundamento de alguns aspetos evidenciados pelo 
levantamento documental e de discussão de determinadas hipóteses explicativas 
suscitadas pela evolução da investigação, adotámos como procedimento técnico-
metodológico a realização de entrevistas do tipo semiestruturada, informativa 
e retrospetiva.

Portanto, assumindo um pressuposto das metodologias compreensivas, 
priorizámos a representatividade social em prol da diversidade estatística 
(Guerra, 1996), o que se traduziu na caracterização dos indivíduos socialmente 
signifi cativos, reportando-os à diversidade de opiniões e de expectativas em 
função das suas ligações com o subsistema funcional em estudo.
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Desta refl exão, estabelecemos como indivíduos socialmente representativos 
aqueles que estiveram incluídos nos processos comunicativos em análise, não 
apenas como meros participantes mas também como possibilitadores, e os que 
pela sua história pessoal representam ou representaram a unidade social de 
análise que selecionámos, nomeadamente, a cúria e o bispado. Portanto, segundo 
os pressupostos do referencial teórico suporte da investigação, os indivíduos cujo 
desempenho no interior do subsistema funcional religioso esteve envolvido por 
especializações funcionais.

Direcionámos também a entrevista para os indivíduos que desempenharam 
papéis performativos, tanto no subsistema religioso como no subsistema político, 
e para aqueles que não desempenharam papéis performativos no subsistema 
religioso, subdividindo-os em duas subcategorias: os que desempenharam 
papéis complementares no subsistema religioso e papéis performativos ou 
complementares no subsistema político e os que desempenharam papéis 
performativos e/ou complementares no subsistema político. 

Deste modo, realizámos, a partir do desenho de um perfi l mínimo dos informantes 
privilegiados selecionados, entrevistas semiestruturadas em profundidade, a três 
categorias de indivíduos, conforme se discerne no quadro abaixo:

Critérios de 
Seleção (Pertença 
Organizacional)

Categorias
Dimensão Numérica das 

Entrevistas

Igreja Institucional 
durante o período 
temporal de estudo.

Eclesiásticos.
6  (3 nacionais e 3 estrangeiros; 5 
diocesanos e 1 religioso).

Organizações religiosas 
e organizações políticas 
no transcurso da 
história de vida.

Eclesiásticos/políticos;

Ex-eclesiásticos/
políticos; 

Antigos seminaristas 
e políticos (militantes, 
dirigentes, 
parlamentares).

5  (1 eclesiástico/ex-parlamentar, 
1 ex-eclesiástico/militante 
e  ex-dirigente político, 1 
antigo seminarista/militante 
e ex-parlamentar, 1 antigo 
seminarista e ex-dirigente 
político, 1 antigo seminarista/
militante).

Organizações políticas 
associadas às mudanças 
em estudo.

Dirigentes políticos e/
ou parlamentares.

5  (4 ligados à liderança político-
partidária e 1 militante).

Quadro 6 – Relação das entrevistas realizadas/gravadas.
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De salientar que não foi possível entrevistar todos os indivíduos 
inicialmente selecionados. Particularmente alguns que ocuparam e ocupam o 
topo da hierarquia eclesial e partidária, uns sob a justifi cação de ser o objeto 
da nossa investigação um assunto polémico, outros invocando que o assunto 
em questão terá que ser discutido junto a outras individualidades e outros 
por causa da indisponibilidade da agenda. Ainda efetuámos outras duas 
entrevistas sob a condição de não serem gravadas, pelo que não aparecem na 
relação acima.  

Pudemos constatar que o tema das relações entre a Igreja institucional e 
as estruturas políticas, principalmente durante o período da transição para 
a democracia pluralista, ainda se reveste de uma sensibilidade singular. 
São parcas as abordagens científi cas sobre o papel da instituição eclesial 
na transição do regime, o que a seu modo não contribui para romper a 
desconfi ança instaurada em determinados circuitos e conferir dignidade a esta 
questão histórica. Talvez por isso, nos testemunhos orais, tenha predominado 
o discurso autojustifi cativo. 

Tomando como referência as três unidades de análise, as entrevistas foram 
divididas, genericamente, em três blocos. Todavia, a organização do guião de 
entrevista foi sempre adaptado ao historial e procedência do entrevistado. Devido 
à necessidade de preservação da identidade dos interlocutores auscultados e 
porque os dados levantados, portanto o nosso corpus empírico, tem um papel 
complementar ao corpus de arquivo, as entrevistas são identifi cadas a partir da 
categoria do entrevistado e de um número composto pela data em que foram 
realizadas. 

Este procedimento tem como exclusivo objetivo contornar a pessoalização 
dos contributos, mas não implica, de forma alguma, atribuir os contributos 
dados aos sistemas funcionais a que estiveram acoplados os indivíduos 
inquiridos. Intentamos preservar a identidade dos nossos colaborantes e a 
nosso favor temos o facto de que tal identifi cação não constitui um critério de 
validação do nosso trabalho. De outro lado, a salvaguarda da autenticidade 
destes contributos é garantida pela preservação das gravações efetuadas e das 
respetivas transcrições. 
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3.5. A Análise do Discurso.

De acordo com Maingueneau (1997) poder-se-ia adiantar que a Análise 
do Discurso (AD), na perspetiva da escola francesa de análise do discurso, se 
apoia crucialmente sobre os conceitos e os métodos da linguística, mas também 
possui como outros traços discriminadores a relação com textos produzidos 
no quadro de instituições, que restringem fortemente a enunciação, com 
textos nos quais se cristalizam confl itos históricos e sociais e com textos 
que delimitam um espaço próprio no exterior de um interdiscurso limitado 
(Maingueneau, 1997, pp. 13-14). 

Esta autora sustenta que não se trata de examinar um corpus como se tivesse 
sido produzido por um determinado sujeito, mas de considerar a sua enunciação 
como o correlato de uma certa posição socio-histórica na qual os enunciadores 
se revelam substituíveis, o que faz com que nem os textos tomados em sua 
singularidade, nem os corpos tipologicamente pouco marcados digam respeito à 
Analise de Discurso (idem, p. 14). Defende ainda que a AD se relaciona com um 
entrelaçamento irrepresentável de textos, no qual apenas hipóteses heurísticas 
e pressupostos de ordens diversas permitem recortar unidades consistentes 
(ibidem, p. 17). 

Mostram Caregnato & Mutt i que a AD, da linha francesa, articula o linguístico 
com o social e o histórico, na qual a linguagem é estudada não apenas enquanto 
forma linguística como também enquanto forma material de ideologia e sustentam 
que o processo de análise discursiva tem a pretensão de interrogar os sentidos 
estabelecidos em diversas formas de produção, que podem ser verbais e não-
verbais, bastando que a sua materialidade produza sentidos para interpretação 
(Caregnato & Mutt i, 2006, p. 680).

Lembram que esta técnica trabalha com o sentido e não com o conteúdo do 
texto, um sentido que não é traduzido, mas produzido, donde se pode afi rmar que 
o corpus da AD é constituído pela formulação: ideologia/história/linguagem, em 
que a ideologia seria o posicionamento do sujeito quando se fi lia a um discurso, a 
história representa o contexto socio-histórico e a linguagem é a materialidade do 
texto, gerando pistas do sentido que o sujeito pretende dar. 
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Assim, na AD a linguagem vai além do texto, trazendo sentidos pré-
construídos que são ecos da memória do dizer, de modo que o anunciado não 
diz tudo, devendo o analista buscar os efeitos dos sentidos. Por isso, a AD não 
descobre nada de novo, apenas faz uma nova interpretação ou uma releitura. 
Ainda, a AD mostra como o discurso funciona não tendo a pretensão de dizer o 
que é certo. Na interpretação é importante lembrar que o analista é um intérprete, 
que faz uma leitura também discursiva infl uenciada pelo afeto, pela sua posição, 
pelas suas crenças, suas experiências e vivências, portanto a interpretação nunca 
será absoluta e única, pois também produzirá o seu sentido (idem, pp. 681-682). 

Em busca da adequação lógica do caráter socio-histórico da nossa 
problemática, das fontes sob as quais ela é objetivada com um método de trabalho 
apropriado ao desenvolvimento do nosso modelo teórico de análise, elegemos a 
análise do discurso como a técnica de interpretação, perspetivando que o corpus de 
arquivo de relevância contextual e o corpus empírico tenham um papel auxiliar no 
aprofundamento da análise do material especifi camente relevante, funcionando 
como repositório onde as hipóteses suscitadas pela análise documental buscam 
recortes fundamentadores.

Como instrumento operacional, adotámos um esquema analítico dos 
documentos de relevância específi ca, segundo o critério de identifi cação das 
características dos posicionamentos públicos quanto à sua explicitação e um 
esquema analítico dos documentos de relevância específi ca e contextual, tomando 
como critério o resgate das dimensões de sentido desses posicionamentos:

A Explicitação do Posicionamento 
Público

•  Implícito

-  Ambivalente  

-  Não ambivalente 

•  Explícito 

-  Favorável 

-  Contra

-  Neutro 

Quadro 7 – Esquema analítico dos documentos de relevância específi ca segundo a 
identifi cação das características dos posicionamentos públicos quanto à sua explicitação.
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Dimensões do sentido 
do posicionamento 
público

• Temporal (as condições da produção do posicionamento)
-  Religioso
-  Legal 
-  Político

• Social (o endereço da anunciação do posicionamento) 
-  Quem fala?
-  Como? 
-  Com que fi nalidade? 
-  A quem?                                                        

• Objetiva (a relação do posicionamento com a diversidade) 
-  O designado (referido)
-  O eixo temático 
-  Capacidade de enlace (atribuição interna ou
    atribuição externa)                                                                                                                                        

Quadro 8 – Esquema analítico dos documentos de relevância específi ca e contextual a 
partir das dimensões de sentido.

Síntese do Capítulo

Embora o nosso trabalho tome como referência alguns momentos de 
transformação social/estrutural em Cabo Verde e assuma um intuito compreensivo, 
a planifi cação da nossa investigação acabou subordinada a parâmetros teóricos 
que tornam discutível a descrição da metodologia empregue como qualitativa no 
seu sentido mais convencional. 

Das três posturas teórico-epistemológicas que se podem assumir face à 
utilização de metodologias compreensivas (Guerra, 1996), a nossa investigação 
encaixa-se na postura analítica, uma vez que pretende produzir metodologicamente 
um sentido social a partir da análise dos discursos recolhidos, da pesquisa 
documental, principalmente, e do inquérito por entrevistas. 

Este propósito está suportado na proposição do quadro de referência teórico 
que determina que tanto os sistemas sociais como os sistemas psíquicos operam 
mediante o sentido. A precaução em não tornar os resultados da investigação 
dependente da memória individual fez com que déssemos prioridade às fontes 
documentais, que têm a vantagem de patentearem informações que não foram 
diretamente construídas para a nossa investigação.  
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Do quadro de referência teórico selecionado, resgatamos como contributo 
fundamental o descentramento antropológico e a explicação das propriedades 
de mediação dos sistemas (Faria, 2011). Esta perspetiva orienta o enunciado das 
questões de investigação ou das hipóteses e serve de base à análise dos dados e à 
interpretação, dando a direção à investigação e permitindo ao investigador ligar, 
no fi nal do estudo, os resultados obtidos aos adquiridos na disciplina em que está 
envolvido (Fortin, 2009, pp. 51-52). 

Assim, a teoria dos sistemas autorreferentes e autopoiéticos é operacionalizada 
como guia da investigação e da organização dos conhecimentos construídos. 
Serve de guia à investigação, pelo facto de fornecer um quadro lógico (Fortin, 
2009, p. 118), a partir do qual orientámos os pressupostos deste trabalho. 
Entretanto, duas questões despontam nesta seleção. De um lado, corremos o risco 
de formatar o nosso olhar, ainda mais porque toda a observação tem o seu próprio 
ponto cego (Andresen, 2003, p. 68), portanto, não pode ver o que não pode ver 
(Luhmann,1996b, p. 66). De outro lado, a fuga à questão anterior pode deixar-nos 
perante uma hibridez analítica que poderia fragmentar a análise dos resultados. 

A discussão dos resultados alcançados toma como referência a perspetiva 
teórica que orienta o trabalho, não porque seja a única ou a melhor, mas como uma 
estratégia que permite priorizar o aprofundamento da análise dos resultados em 
relação à confrontação das diversas leituras teóricas possíveis destes resultados. 
Se, “no contexto da investigação compreensiva, o investigador não pretende fazer 
uma demonstração causal, mas sim defender o sentido da plausibilidade dos 
resultados” (Guerra, 2006, p. 83) é risco nosso que tal intento seja favorecido pelo 
quadro teórico de referência adotado. 

A investigação qualitativa, independentemente das suas múltiplas variações, 
envolve uma contínua refl exividade e autoescrutínio. Esta posição remete-nos 
para infl uência do próprio investigador numa investigação qualitativa, da sua 
capacidade, treino, talento e ideias, o que faz do fator humano a maior força e a 
fraqueza fundamental da investigação qualitativa (Pyett , 2003). 

Incontornavelmente, o que apresentamos nos próximos capítulos refl ete 
uma observação contingente, portanto, que não é nem necessária, nem impossível 
e, principalmente, que não se desliga do observador e das ferramentas que este 
selecionou para efetuar a operação. Deste modo, as interpretações que se seguem são 
observações nossas e não as próprias interpretações da sociedade em Cabo Verde.  
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CAPÍTULO V - «A Cabo-verdianização da Igreja Local» como Posicionamento 
Público perante a Independência Nacional

«ACORDA, Ó TU QUE DORMES». «A NOITE JÁ 
VAI AVANÇADA, O DIA ESTÁ PRÓXIMO». A 
«ordem do dia» é: construção de uma Igreja Nova 
e de um Pais Novo (Pe. António Fidalgo Barros, 
frei capuchinho)24.

Com recurso aos esquemas analíticos apresentados no capítulo anterior e 
atendendo à sequência cronológica dos marcos temporais adotados no desenho desta 
investigação, orientámos este capítulo para a defesa da interpretação de que, perante a 
celebração da independência nacional de Cabo Verde, em julho de 1975, o Governo da 
Diocese de Cabo Verde posicionou-se a favor, de forma explícita, por via da oralidade, 
mas sem pronunciamentos escritos públicos e ofi ciais, no enquadramento de um 
processo implícito que descrevemos como «a caboverdianização da Igreja local». 

Constatamos que na iminência da passagem da administração política aos 
nacionalistas cabo-verdianos, o Vaticano nacionaliza o Governo da Diocese de 
Cabo Verde. Em termos factuais e temporais, no dia 21 de abril de 1975 a Santa Sé 
nomeia o Pe. Paulino Livramento Évora, natural da ilha de Santiago, Cabo Verde, 
bispo da diocese de Santiago de Cabo Verde (cf. Acta Apostolicae Sedis, 1975, p. 
343); no dia 1 de junho dá-se a sua sagração episcopal; no dia 22 de junho toma 
posse da diocese e celebra a sua sagração na catedral da diocese (Vaschett o, 1989, 
pp. 316-317); e no dia 5 de julho de 1975 representa a Igreja local nas cerimónias 
da Independência Nacional e celebra no fi nal desse mesmo dia, na catedral, uma 
missa em honra do evento25. 

Entretanto, se a hipótese da cabo-verdianização da Igreja local toma estes 
marcos temporais como referências importantes, ela ganha forma e consistência 
ao nível do Governo da Diocese, ao nível da pastoral e ao nível das relações 
internacionais. Os dois primeiros aspetos antecipam-se, cada um a seu modo, 
à mudança política de 1975, enquanto as condições para o terceiro somente são 
atualizadas após a independência nacional.

24 Terra Nova, de abril de 1975, p. 1.
25 Cf. Programa da Celebração da Independência Nacional. Terra Nova, de julho de 1975, p. 4.
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Os documentos produzidos a partir das entrevistas ao bispo de Cabo Verde 
apresentam-nos leituras mais próximas do período em que ocorrem os factos 
acima indicados. Enquanto a entrevista de Ovídio Martins questiona a mudança 
na estrutura governativa da diocese, o sentido da libertação cristã, a relação 
da ideia da dominação com a do pecado, a liberdade religiosa e a tolerância 
religiosa, a restruturação da Igreja local em prol da reconstrução nacional e o grau 
de independência da Igreja local, a entrevista do jornal Terra Nova põe a tónica 
nas condições que vinham sendo criadas para o funcionamento da Igreja local, 
nas relações da Igreja com o Estado, e abre espaço para a exposição das linhas 
programáticas em que se daria a colaboração da Igreja local com a administração 
política do país, dentro do novo contexto. 

Destas discussões retiramos que, ao nível do Governo da Diocese, a cabo-
verdianização da Igreja local é apresentada como a atualização da ideia, da 
necessidade e mesmo da obrigação de a Igreja missionária fazer uma Igreja local, 
entendida esta como a implantação do cristianismo numa determinada localidade 
com as estruturas locais:

A Igreja Universal, isto é, o Papa, vendo a proximidade da independência e 
sabendo que a independência signifi ca a tomada nas mãos da consciência, 
da adultês de um país, quis manifestar uma coisa que já estava há muito 
tempo na mente da Igreja: que a Igreja de Cabo Verde já estava adulta ou, 
pelo menos reconhecia que devia estar adulta. E penso que o primeiro 
passo para reconhecer que uma Igreja está adulta é, precisamente, nomear 
os responsáveis para tomar nas mãos destinos dessa mesma Igreja aí 
implantada. Portanto, vejo nesse sentido manifestar-se que a Igreja de 
Cabo Verde já se encontra em fase de adultês dando-lhe a possibilidade de 
um elemento do seu próprio meio poder ser o seu responsável (D. Paulino 
Évora in Martins, s/d, p.1).   

Esta leitura estabelece uma direta relação dos indicadores da «adultês de 
um país» em âmbitos não religiosos com os de âmbito religioso. Uma abordagem 
causal poderia tomar como autoexplicativa esta mesma relação. Todavia, e 
como apontamos acima, a questão da instituição de igrejas locais não é pontual, 
mas aparece dentro do próprio programa do Catolicismo. Neste ponto, pode-
se questionar como é que a independência nacional constitui um pré-requisito à 
atualização deste conteúdo programático e se esse conteúdo pode ser interpretado 
como a independência da Igreja em Cabo Verde.   
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A discussão deste último aspeto mostra que, se tomarmos como 
referência a racionalidade católica, a cabo-verdianização da Igreja local não 
se traduz como a independência total da Igreja em Cabo Verde, uma vez 
que “dentro da Igreja, uma diocese, desde que seja diocese, é independente, 
quer dizer, tem vida própria” (D. Paulino Évora, in Martins, s/d, p. 7), o que 
quer dizer que “está simples e unicamente ligada à Santa Sé, sendo o Papa o 
Supremo Pastor Universal, governando os bispos, as Igrejas locais em união 
com ele” (idem). 

Nesta lógica, sustenta o bispo cabo-verdiano que a aparente ligação, ou 
dependência, em relação a Lisboa, evidenciada em outros períodos históricos 
devia-se às necessidades de realização pastorais, cujos meios foram sempre 
parcos no arquipélago, à divisão da Igreja em zonas, em cada país, à consequente 
obrigação de união pastoral entre as igrejas para a realização concreta dos meios 
do apostolado e ao facto de, juridicamente, então, Cabo Verde ser parte de 
Portugal (ibidem).

Assim, a cabo-verdianização do topo da hierarquia da Igreja local é 
representativa de que quando fi ca juridicamente acordada a ascensão de Cabo 
Verde a um novo estatuto político-jurídico, a Santa Sé atualiza o estatuto jurídico 
da diocese em concordância, fazendo uso simbólico de um «corpo» nato em Cabo 
Verde na constituição da nova autoridade diocesana, na medida em que esta 
deixa de representar a «Igreja em Cabo Verde» e passa a representar a «Igreja de 
Cabo Verde».

Essa mudança estatutária retira a diocese de Santiago da conferência 
episcopal portuguesa, o que não trouxe alterações ao grau de independência 
da diocese, uma vez que, por exemplo, segundo os cânones 391 e 436 do 
CDC, mesmo a diocese sufragânea é independente (cf. CDC, 1997, pp. 352-
353 e p. 381). No entanto, as funções pastorais da Igreja em Cabo Verde 
deixam de ser partes constituintes dos assuntos da Igreja de Portugal, o que 
tem reflexos na estruturação e diferenciação da comunicação com as outras 
dioceses e com a Santa Sé.   
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Como descrevemos acima, a entrevista do jornal Terra Nova26 trouxe, 
principalmente, esclarecimentos acerca dos problemas relacionados com a 
presença da Igreja no arquipélago. Um dos aspetos que fi ca realçado é o da 
restruturação da diocese, justifi cado com a necessidade de compatibilização 
com a nova realidade. O encontro de agosto de 1975, portanto, um mês após 
a independência nacional, na cidade da Praia e com todos os elementos ao 
serviço da diocese, é considerado uma etapa importante para a vida da Igreja 
de Cabo Verde: 

Nele procuramos ver as nossas coisas e fazer sobre elas um juízo que nos 
permitisse um procedimento o mais consentâneo possível com as novas 
realidades que estavam à vista e provocadas pela nossa Independência. Dali 
saíram resoluções, tais como: a estruturação dos órgãos governativos da 
diocese (Vigário-Geral, Conselho Permanente ou Consultores Diocesanos, 
Conselho Presbiteral); a criação de órgãos de Pastoral (Conselho Pastoral, 
Secretariados da Catequese, da Juventude, da Informação); e ainda um 
voto para que a Igreja de Cabo Verde vivesse a pobreza evangélica com 
mais sentido de incarnação no meio onde se encontra (D. Paulino Évora, 
in Terra Nova, n.º 15, p. 3). 

 

Ao nível da pastoral, constituiu matéria de refl exão a falta de homogeneidade 
pastoral no clero e foram discutidos a criação de uma Imprensa católica, a 
promoção de cursos de reciclagem, encontros e retiros, a entrega de paróquias 
aos cuidados pastorais de religiosas, a maior responsabilização dos leigos, a 
intensifi cação de vocações sacerdotais e uma grande união com o bispo, como 
soluções para a colmatação deste problema, ao que acresce que:

As novas realidades também nos levaram a sentir maior necessidade 
de preparação para uma recepção fructuosa e responsabilizante dos 
Sacramentos, maior urgência numa introdução criteriosa da língua, música 
e gestos caboverdianos na Liturgia, maior convicção de que chegou a hora 
de criar uma catequese de cariz caboverdiano e a todos os níveis e uma 
Escola de Catequistas (idem). 

O encontro-marco determina a renovação da Igreja como um processo interno 
e externo, um processo que constrói as suas bases tanto a partir da participação 
do cristão/cidadão na reconstrução do país, como a partir do estabelecimento de

26 Cf. Terra Nova, de junho de 1976, p. 1, p. 3 e p. 6.
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uma colaboração específica, inteligente e permanente, com o Estado, quer pela 
formação de um povo mais consciente e responsável, quer pela constituição 
de estruturas que possam ajudar a resolver os problemas mais prementes. 
Na sequência destas resoluções “foram criados os Pró-Secretariados da 
Catequese e da Juventude, foi nomeado o novo Reitor do Seminário da 
Praia e procurou-se dar aos quadros ora criados um cariz cabo-verdiano 
acentuado” (ibidem). 

Ainda, por força das conclusões de agosto de 1975, foi criado o Conselho 
Presbiteral, cujos trabalhos, que tiveram lugar nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro 
de 1976, deram um Estatuto ao Conselho, concretizaram a criação da Comissão 
de Pastoral, a constituição da Comissão das Comunicações Sociais de Barlavento 
e Sotavento, a maneira de prover à subsistência do clero e similares, e ainda 
programaram os encontros regulares, e por setores, de todos os elementos 
empenhados ao serviço da diocese para estudo e convívio. Dentro deste 
contexto dá-se também a criação da Cáritas cabo-verdiana com o seu estatuto e 
é igualmente destacável a ordenação de três diáconos cabo-verdianos (cf. Terra 
Nova, n.º 15, p. 6). 

Portanto, descortinamos que ao nível da pastoral, a cabo-verdianização 
da diocese passa pela redefi nição de estratégias e formas de atuação nas quais 
a língua cabo-verdiana ganha destaque. Por outro lado, sob o imperativo do 
remoçar do pessoal missionário, enquanto uma das principais difi culdades 
da diocese, aparecia a necessidade de formação de eclesiásticos nacionais. No 
entanto, este aspeto não implica que a cabo-verdianização das estruturas da Igreja 
local reclame a desvalorização da ação missionária no arquipélago. 

Defi nida como uma obra de Deus mas sob a execução dos homens, os defeitos 
da ação missionária são apresentados como retratos da imperfeição humana, 
uma leitura que não subescreve a crítica radical da ação missionária no período 
colonial:

Com efeito, os nossos missionários, embora com todos aqueles defeitos 
inerentes a qualquer obra feita por homens, mesmo quando se trata 
de uma obra de Deus, deram o melhor de si para o bem sobretudo 
espiritual dos cristãos de Cabo Verde. Nesta altura, portanto, e 
verifi cada esta entrega sem medidas, chegaria em muito boa hora uma 
ajuda do exterior para reforçar e remoçar o mesmo pessoal, e é isto que 
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não tenho conseguido, apesar das buscas realizadas. Porém, enquanto 
isto, a todos quantos estão é pedida uma maior e cada vez mais forte 
renovação de mentalidade para enfrentar e resolver os novos problemas 
que as novas realidades trazem para a nossa vida (D. Paulino Évora, in 
Terra Nova, n.º 15, p. 6).

 

Divisamos que, para a cabo-verdianização da Igreja local, mais importante 
do que a procedência do missionário é a necessidade de uma adequação mental 
de qualquer elemento do corpo ministerial à nova realidade social, que, com a 
independência nacional, consolida a cabo-verdianidade como um desafi o para 
todos os âmbitos sociais. É ilustrativo disso a política cultural que emerge com 
a independência nacional (cf. Lopes, 2002, pp. 581-614) e as difi culdades que a 
gestão do projeto da unidade Guiné Bissau/Cabo Verde trouxe ao PAIGC (cf. 
Furtado, 1997, p. 154).   

Portanto, o processo de cabo-verdianização da Igreja local dispensa a 
absoluta corporização da Igreja com eclesiásticos de naturalidade cabo-verdiana 
e torna fundamental a concentração no trabalho evangélico à luz dos assuntos 
cabo-verdianos, inclusive, dando passos na direção da utilização de meios cabo-
verdianos, com a tradução das leituras bíblicas dominicais e os cânticos em língua 
nacional, particularmente, o crioulo das ilhas do Fogo e de Santiago (cf. Vaschett o, 
1987, pp. 317-318). 

Neste processo de renovação, os suportes pastorais, organizacionais e 
fi nanceiros não são procurados exclusivamente dentro do território nacional. Deste 
aspeto emerge a fi gura do Papa como um interlocutor expoente, num contexto 
em que essa interlocução deixa de ser entremeada pelo concílio provincial da 
Província Eclesiástica de Lisboa. A esta internacionalização também aparecem 
associados, sob o imperativo da cabo-verdianização, a localização e o convívio 
com os cabo-verdianos que vivem na diáspora, o que estendia, como nas outras 
fases da Igreja em Cabo Verde, os limites pastorais da diocese de Santiago de 
Cabo Verde (cf. Terra Nova, n.º 15, p. 1). 

É no âmbito da internacionalização da Igreja local que se evidencia que a 
construção da sua nova identidade também tentou alcançar suportes fora do seu 
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território. Sob o propósito de retirar esta diocese do «número dos desconhecidos» e 
de «quebrar o isolamento», são encetados contactos internacionais com diferentes 
fi nalidades. 

Com a África ocidental são estabelecidos contactos exploratórios, dos quais 
se destacam os primeiros contactos de caráter regional com vista à integração 
efetiva e ofi cial da diocese de Cabo Verde na Conferência Episcopal do Senegal 
e da Mauritânia. Com alguns países do continente europeu estes contactos 
assumem caráter mais assistencialista, particularmente no campo pastoral, 
enquanto, a partir de estruturas como a Cáritas cabo-verdiana, procura-se a 
cooperação com organizações congéneres, tanto africanas, como europeias (cf. 
Terra Nova, n.º 15, p. 3). 

  É ainda no âmbito desta internacionalização que se afi rma a identidade 
africana da Igreja local:

(…), como as Igrejas têm necessidade de compartilhar as suas experiências 
com Igrejas Irmãs, Igrejas vizinhas, penso que nós devemos estar virados para 
África à qual nós pertencemos, penso que é necessário, que é urgente mesmo 
que, neste momento, a Igreja de Cabo Verde procure compartilhar com Igrejas 
Africanas as experiências daqui e também para tomar conhecimentos das 
experiências africanas (D. Paulino Évora, in Martins, s/d, p. 7).  

Todavia, se a internacionalização da Igreja local ocorre no contexto criado pela 
independência de Cabo Verde, a sua explicação é expandida a uma racionalidade 
que não é política. Segundo o bispo Dom Paulino, “nenhuma Igreja local pode 
estar alheia à vida de outras comunidades, sobretudo as de mais perto, porque é o 
mesmo Espírito que nos une no Senhor. Portanto, a nossa Igreja não tem o direito 
de se isolar” (in Terra Nova, n.º 15, p. 3). 

Deste modo, a aproximação da Igreja cabo-verdiana a outras comunidades 
religiosas é também uma atualização do princípio da universalidade consagrado 
na doutrina católica. Todavia, é incontornável que, no caso cabo-verdiano, essa 
possibilidade, anteriormente consagrada, só encontre as condições de atualização 
na nova ordem social que sucede ao regime colonial.

Consideramos que a cabo-verdianização da Igreja local, analisada ao nível 
da pastoral e das relações internacionais, reforça o caráter simbólico da cabo-
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verdianização do Governo da Diocese, na medida em que põe em evidência que 
esta constitui o ponto de partida de uma nova estratégia, que acima de tudo, 
intentava criar as condições para a representatividade da Igreja no novo contexto 
social, a partir de uma dinâmica que já foi descrita como a “inculturação e os 
sinais dos tempos, na realidade das ilhas de Cabo Verde e na atualização do 
Concílio Vaticano II” (Vaschett o, 1987, p. 318).

A Santa Sé cabo-verdianizou o topo da hierarquia da diocese de Cabo 
Verde, mas este aspeto, por si só, nada teria de mais-valia. As implicações 
da cabo-verdianização do topo da hierarquia do governo administrativo da 
província de Cabo Verde, poucos meses após o 25 de Abril de 1974 (cf. Lopes, 
2002, pp. 380-384), atestam o quanto era arriscada a não compatibilização 
das estruturas, mediante as quais qualquer alteração ao nível da hierarquia 
perderia profundidade.     

Assim, tomamos as mudanças introduzidas aos níveis apresentados como 
elucidativas de que perante a independência nacional, o posicionamento da 
Igreja Católica foi a cabo-verdianização do governo da diocese, enquanto o 
posicionamento do governo da diocese foi a cabo-verdianização da Igreja 
local, de modo que ao nível da Santa Sé e ao nível do governo eclesiástico local 
procurou-se compatibilizar estruturalmente esta instituição com a nova realidade 
sociopolítica. 

O caráter implícito deste posicionamento prende-se ao facto de ele se ter 
apresentado como um processo diluído no fl uir do tempo e não meramente 
como um facto ou uma contribuição defi nidos temporalmente. Na perspetiva 
eclesiástica, este processo terá dado os seus primeiros passos com a edifi cação 
do Seminário de São José, na Praia, em 195727. Se se aceita este entendimento, 
pode-se questionar em que fase deste processo se encontra, nos dias de hoje, 
esta Igreja local. 

Até que ponto esta estratégia se converteu na constituição de corpo clerical 
cabo-verdiano a ponto de tornar a diocese independente das ajudas no campo 
pastoral? Quais os limites da introdução da língua cabo-verdiana na liturgia e na

27 Vide, em relação a este aspeto, a apreciação feita pelo Cónego José Jacinto ao jornal Novo Jornal 
Cabo Verde, de 27 de outubro de 1994, em que propõe que no programa missionário do bispo D. José 
Colaço, a recristianização do arquipélago passava pela constituição de um clero local. 
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comunicação católica no arquipélago? O retorno à África traduziu-se na presença, 
dentro da Igreja local, de outras realidades africanas e na sua presença em outras 
realidades deste continente? 

Mas, são outras as questões que perseguimos. Como compreender que 
perante tantas outras potencialidades tenham sido atualizadas as que discutimos? 
Porque não outras? Era mesmo necessário que assim fosse, era impossível que 
fosse de outra forma? 

Assumindo o pressuposto de que todo o facto social é contingente, portanto 
não necessário, nem impossível (Luhmann, 1997, pp. 89-90), reforçaremos 
a fundamentação do sentido da «cabo-verdianização da Igreja local», 
contextualizando a hierarquia eclesial perante o nascimento do Estado cabo-
verdiano, apresentando a transição ao nível cimeiro da hierarquia da diocese 
como o facto objectivante deste processo e a constituição de uma estrutura 
compatível com a «nova disposição conveniente das coisas sociais» e explicitando 
o potenciamento da libertação como a temática comunicativa em destaque na 
programação das futuras ações da Igreja de Cabo Verde.

1. A Igreja Católica e o Nascimento do «Leviatã Crioulo».

Em relação à análise científi ca do surgimento do Estado cabo-verdiano, são 
referências as publicações de: Furtado (1997), que toma como objeto os atores que 
participaram no processo de luta militar e política para a compreensão e análise 
da produção e reprodução da classe dirigente em Cabo Verde; Correia e Silva 
(2002), que discute as bases do caráter assistencialista do Estado cabo-verdiano, 
indagando os fatores que o estruturam à nascença; Gomes dos Anjos (2002), que 
objetiva a explicitação das modalidades e dos mecanismos de legitimação do que 
se chama Estado-nação em Cabo Verde, nos quais a conceção da nação se destaca 
como termo-chave de entrada no jogo político; Fernandes (2006), que aborda o 
anticolonialismo como o principal traço catalisador do nacionalismo que enforma 
o nascimento do Estado cabo-verdiano.

Do primeiro autor citado, retemos que a ascensão à independência nos 
países africanos de expressão portuguesa só se deu na conjugação do surgimento 
dos movimentos emancipacionistas, do início da luta armada na Guiné, Angola 
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e Moçambique e das lutas políticas internas em Portugal, que desembocaram no 
Movimento das Forças Armadas que acedeu ao poder em 25 de abril de 1974 
(Furtado, 1997, p. 17). 

Entretanto, se estes são os marcos políticos da génese do Estado cabo-verdiano, 
um olhar menos abrangente mostra que cobrem diversos acontecimentos, tanto 
no palco dos embates políticos e militares, como nos contextos abstraídos destes 
embates, como foi o caso do arquipélago de Cabo Verde (cf. Cardoso, 1993, pp. 
33-34, Martins, 1995, pp. 62-63, Lopes, 2002, pp. 187-191). 

Atentámos no terceiro capítulo que, a partir dos anos 60 do século XX, a 
Igreja em Cabo Verde se viu no meio de um triângulo que tinha nos vértices 
as forças políticas antagonistas, representadas pelos nacionalistas e pelo 
Estado colonial, e a Santa Sé. Simultaneamente, a Igreja de Portugal lidava 
com o reconhecimento da incapacidade política do padroeiro, situação que não 
aconselhava manter as relações do tipo do Padroado ou do Acordo Missionário, 
cujo pressuposto político desaparecia à medida que um novo poder político se 
avizinhava (Moreira, 2009, p. 129).      

Ao nível do programa do catolicismo, este quadro é contemporâneo à 
circunstância em que o nacionalismo pagão, o liberalismo religioso e o comunismo 
ateu e militante já tinham sido identifi cados como os inimigos da ocupação 
missionária, aspeto em relação ao qual ganham destaque alguns documentos 
papais como as encíclicas do papa Pio XII e do papa Paulo VI. Enquanto a Evangelii 
Praecones apresenta as apreensões sobre a sorte do cristianismo em África, a Fidei 
Donum discorre sobre o comunismo em África e a Ecclesiam Suam determina que 
a elevação do ateísmo em programa de educação e de política é o problema mais 
grave da época (cf. Guerra, 1966, p. 477).

Encarnando-se como o traço defi nidor do nacionalismo cabo-verdiano, 
a questão da descolonização desponta num período em que, na metrópole, as 
relações entre o Estado e a Igreja se transpunham da fase de separação militante 
para a fase de separação com neutralidade (Fernandes, 2001b), ou da fase de 
separação/cumplicidade para a separação laica, não necessariamente absoluta 
(Vilaça, 2006), o que em Cabo Verde se refl etiu na ambígua substituição do serviço 
ao Estado através da nação, pelo serviço à nação através do Estado, conforme 
constatámos no terceiro capítulo. 
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Deste modo, a posição católica perante a radicalização do processo 
emancipatório cabo-verdiano consubstanciou-se, por um lado, na defesa da 
dignidade do povo das ilhas, enquanto parte da nação lusa, e, por outro lado, 
numa reserva em relação aos nacionalistas combatentes na Guiné, descritos como 
terroristas e identifi cados sobre um «fundo comunista». 

No contexto do Vaticano II, da guerra fria e da guerra colonial, descortina-
se essa encarnação da defesa da dignidade do povo nas políticas educativas 
do Seminário de São José, que revelam uma atenção particular à instrução da 
juventude, conforme recomendavam as encíclicas acima indicadas. O padre 
Caetano Pimenta28, um dos formadores deste seminário desde a sua abertura 
em 1957, numa entrevista em retrospetiva, declarou que conscientes de que nem 
todos os jovens seguiriam o campo espiritual insistiram mais no aspeto humano, 
na formação humana, na formação desportiva e na formação de líderes. 

Como evidência histórica, apenas podemos apontar que saíram deste 
seminário elementos que fariam parte tanto da administração política 
independente, como da administração eclesiástica, formados sob a direção do 
padre Augusto Nogueira29. Nesta ação era coadjuvado por outros missionários 
estrangeiros, que se destacaram neste período no trabalho pastoral e social no 
interior da ilha de Santiago. Destes avultou, por exemplo, o missionário suíço 
da Congregação do Espírito Santo, o padre Louis Allaz30, ligado a uma intensa 
atividade cultural através da criação de escolas-paróquias em zonas periféricas 
do interior de Santiago (cf. Pereira, s/d, p. 17). 

Podemos recolher o propósito do seminário a partir do determinado pelo 
bispo D. José Colaço31, em dezembro de 1970. Aquando das cerimónias ligadas à 
inauguração do conjunto constitutivo do Seminário de São José, ele classifi cou a 
cerimónia como “de profunda incidência na vida de Cabo Verde, da Igreja e do 
Estado” (Arquipélago, n.º 435, p. 5) e expôs que: 

28 Conforme um trecho de uma entrevista ao padre Pimenta, citada no Artiletra, de abril de 2009, p. 24.
29 Pe. Augusto Nogueira é descrito como aquele que dominava as múltiplas gramáticas por que 
se regia a então capital do arquipélago, só lhe faltando ter sido bispo de jure. Cf. Ramos da Silva, 
Leocádio (abril, 2009). Há 50 anos. Artiletra, pp. 11-24. 
30 Figura muito prestigiada na ilha de Santiago, temerário, marcado, em termos missionários, como 
«aquele que escalou o topo do Pico da Antónia e lá colocou uma cruz», conforme atestado em 
Ramos da Silva, Leocádio. Op. cit..
31 Cf. Inauguração do Seminário de São José. O Arquipélago, de 10 dezembro de 1970, p. 1, p. 5 e p. 8.
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Promover o progresso de todos os homens e de todo o homem, foi um apelo 
que o Papa Paulo VI lançou na sua encíclica «Populorum Progressio». Esse 
apelo envolve todo o universo e esta pequena parte do universo em que nos 
encontramos. Seria, porém, fatal para nós e para o mundo se o progresso 
se realizasse apenas na linha material, sem atenção à dimensão espiritual 
do homem. Seria fatal a promoção sem a evangelização. É no esforço da 
evangelização em ordem à promoção que se situa este seminário, dedicado 
a um Santo que foi um operário e um educador (idem, p. 8).  

Reiterou, alguns anos depois, que o Seminário está em simultâneo na lógica 
da Teologia da Igreja, então mais esclarecida pelo Concílio Vaticano II, na lógica da 
história das Missões Portuguesas e “correspondente a uma escola do Magistério, 
uma escola de Recrutas, uma escola de Médicos, enfi m uma escola de formação 
de elementos responsáveis pela vida e pelo funcionamento do organismo social”, 
o que o levou a interrogar sobre o que seria de um Estado “sem essas estruturas 
formadoras e renovadoras dos seus quadros”32.

Descortina-se, igualmente, que na encarnação da defesa da dignidade do 
povo, no referido contexto, também estava ciente das demandas políticas, 
procurando demarcar-se de situações passíveis de dar azo a críticas ao Estado e 
constituindo-se um testemunho legitimador dos esforços políticos empreendidos 
por este. Disso dão conta tanto o “Esclarecimento do Presidente da Comissão 
Diocesana das Cáritas de Cabo Verde a um apelo da Cáritas Portuguesa”, em 
novembro de 197233, como a entrevista do bispo D. José Colaço à Radiotelevisão 
Portuguesa, em julho de 197334.  

A propósito de uma notícia publicada na metrópole, sob o título «Um 
apelo da Cáritas Portuguesa a favor dos goeses expulsos de Uganda e de cabo-
verdianos vítimas da seca», esclarece a Comissão Diocesana da Cáritas de 
Cabo Verde que tal apelo não foi feito, que tal notícia é de responsabilidade da 
Cáritas Portuguesa e que “a máquina de apoio montada, há quatro anos, pelas 
Autoridades, para que nada falte às populações, tem trabalhado efi cazmente 
e de forma alguma se pode dizer que a situação seja catastrófi ca” (como 
citado em Arquipélago, n.º 534, p. 1).  Por seu lado, inquirido acerca da forma

32 O Seminário de São José na passagem do XVII ano da sagração do seu fundador. O Arquipélago, 
de 31 de maio de 1973, p. 5. 
33 Cf. O Arquipélago, de 2 de novembro de 1972, p. 1.
34 Cf. Um testemunho insuspeito. O Arquipélago, de 19 de julho de 1973, p. 1.
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como decorria a vida em Cabo Verde, D. José Colaço realça os impactos das 
estratégias assistencialistas do estado tardo-colonial que são discutidos em 
Correia e Silva (2001b, pp. 58-63):

Tudo, aqui, está a correr numa linha de tranquilidade que não espanta 
e sei que o povo de Cabo Verde é extremamente feliz, pois não tem 
ambições desmedidas. As crianças estão felizes, felizes estão os jovens 
e felizes, também, os adultos. Nunca vi trabalhos num montante a 
que hoje se estão a desenvolver. O trabalho, ao mesmo tempo que 
vai realizando os trabalhadores, vai impulsionando a vida pública 
colectiva. Quero referir-me, em especial, à vida da família: temos 
melhores casas; temos uma alimentação mais sadia; temos até de 
vez em quando, festas que nos animam, que nos dispõem bem. (…). 
Nós olhamos para o presente e para o futuro com olhos de absoluta 
serenidade (Arquipélago, n.º 571, p. 1).

Por sua vez, a reserva em relação aos nacionalistas combatentes na Guiné, 
a sua descrição como terroristas e a sua identifi cação sobre um fundo comunista 
ganha publicidade na observação da abordagem do Governo da Diocese sobre 
determinados factos que constam do processo político então em curso, em que a 
audiência concedida pelo papa Paulo VI aos líderes nacionalistas africanos e os 
acontecimentos de maio de 1974, particularmente a agitação popular pós 25 de 
abril, aparecem como as situações que tiveram ressonância no âmbito religioso, 
merecendo exposições explícitas do Governo da Diocese, ora na pessoa do 
governador do bispado, ora na pessoa do bispo. 

Relativamente à primeira situação, a discussão girou em torno da sua 
exposição pública. Tendo apresentado um editorial intitulado “Amargura e 
Tristeza” e um longo artigo, que dissertou sobre a legítima reação do povo 
português contra a insólita atitude do papa Paulo VI, no qual se afirmou que 
em Cabo Verde “toda a população comentou com amargura, a atitude do 
Sumo Pontífice, sendo já célebre e triste conferência o motivo de conversas 
em que a indignação se expressa esmaltada de interrogações, sobre tão 
insólita e menos ponderada decisão” (Arquipélago, n.º 413, p.1), o jornal O 
Arquipélago foi o tema central do comunicado do governo do bispado de 10 
de julho de 197035. 

35 Vide O Arquipélago, de 16 julho de 1970, p. 1 e p. 4. 
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O comunicado protestou a publicação de uma notícia póstuma, na medida 
em que o assunto já estava resolvido com as explicações do papa Paulo VI e com 
a análise do Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, considerando que “o que 
se escreveu no n.º 413 de «O Arquipélago», consciente ou inconscientemente, 
surpreendeu uma população simples, crente e enraizadamente cristã e católica 
(…) ” (O Arquipélago, n.º 414, p. 1). 

Na qualidade de representante da Igreja em Cabo Verde, e como primeiro 
responsável pela diocese, o Pe. Nogueira de Sousa termina a sua exposição 
formulando não apenas 

votos pela continuidade das boas relações entre Portugal e a Santa Sé, como 
terminou o articulista, mas, como bom português, de que me orgulho, 
dou graças ao Senhor pelo facto dos inimigos da minha Pátria terem ido 
ter com o Santo Padre, que lhes aconselhou meios pacífi cos, concórdia e 
fraternidade entre todos os homens, em conformidade com a Lei de Deus, 
e não terem ido a Pequim ou a Moscovo, que lhes forneceriam armas para 
continuarem a guerra (idem, p. 4). 

Logo, esta exposição retratou uma das diversas interpretações dadas ao 
referido acontecimento. Na perspetiva dos nacionalistas foi um facto político 
de enorme importância e acima de tudo um facto moral, na medida em que 
manifestou que a Igreja não apoia nada que seja contra a paz, a liberdade e 
a independência dos povos (Cruz, 1998, pp. 180-181), tendo Amílcar Cabral 
realçado que o encontro forneceu uma base muito concreta para os católicos 
deixarem de apoiar a guerra colonial (Tomás, 2008, p. 250). Por seu lado, o 
governo colonial protestou formalmente contra a audiência dada, tomando 
como argumento de peso o facto de serem os dirigentes dos movimentos 
terroristas antiportugueses mais extremistas e de comprovada fi liação marxista 
(Cruz, 1998, pp. 181), descrições apresentadas como prenhes de relevância 
política e religiosa.  

Assim, sanada como uma questão de ordem meramente religiosa, na medida 
em que a Santa Sé anunciou que Paulo VI recebeu os dirigentes africanos na 
qualidade de católicos e cristãos (Cruz, 1998, p. 213), a questão moral dentro da 
Igreja, em Cabo Verde, fi cou adiada e ganhou publicitação o questionamento da 
hierarquia eclesiástica à publicitação dada ao acontecimento.  
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O mês de maio de 1974 tem início, no jornal O Arquipélago36, com o relato da 
amnistia aos presos políticos, dos desacatos na Praia e das queixas apresentadas 
ao Tribunal da Comarca da Praia, nomeadamente o processo respeitante ao 
assalto ao bar «Ildo», e da queixa apresentada pelo Pe. Arlindo Amaro, alegando 
ter sido agredido, na sua residência, na localidade dos Órgãos. 

Na aproximação a este período, o relato pessoal de Pedro Martins (1995, 
pp. 189-198 e pp. 207-218) é um testemunho que dá conta de alguns destes 
acontecimentos que se viveram nos centros urbanos da Praia e da Assomada. 
Realça, por exemplo, que “neste nosso mundo de profundo catolicismo, nem 
mesmo um padre que se dizia ser informador da PIDE escapou à ira dessas 
represálias” (Martins, 1995, p. 190).   

Para compreendermos o último ato da Igreja em Cabo Verde, que tem 
início com os acontecimentos relatados em O Arquipélago, n.º 612, é relevante a 
elucidação do desgaste da relação da Santa Sé com o Estado Novo, à medida 
que a consideração do direito à autodeterminação ganhava terreno enquanto 
imperativo histórico, não somente político, mas igualmente religioso. Deve-se 
ter presente que, na então agenda romana, a autoctonização e autonomização 
dos episcopados em África era uma prioridade (cf. Matos, 1994, p. 365; Santos, 
2011, p. 207), no quadro da “estratégia de longo prazo do papado, assumida pela 
Propaganda Fide desde o fi m da primeira guerra, no sentido da indigenização da 
Igreja católica pelo mundo” (Reis, 2001, p. 1035).

Lembra-nos José Barreto que o confl ito do Estado Novo foi, por um lado, 
com um setor dos católicos, não com a Igreja portuguesa no seu conjunto e, muito 
menos, com a hierarquia eclesiástica, e, por outro lado, com a Igreja universal. 
Esta, sob os efeitos das rápidas transformações sociais e políticas a nível mundial 
nas décadas do pós-guerra, mas também como refl exo do aggiornamento do 
catolicismo em sociedades mais livres e, diretamente, como refl exo da renovação 
da Igreja na sequência do Concílio Vaticano II, não podia deixar de entrar em 
colisão com vários aspetos do imobilismo político português, nomeadamente no 
plano da política colonial (Barreto, 2002, p. 160).

36 Cf. Amnistiados pela Junta de Salvação Nacional foram ontem postos em liberdade os presos 
políticos que se encontravam no Tarrafal. O Arquipélago, de 2 de maio de 1974, p. 1 e p. 4.
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Assim, quando, em 1973, ano marcado pelo aumento dos sintomas 
de crispação política e social na sociedade portuguesa, o Episcopado faz 
abertamente a defesa dos direitos fundamentais, da participação social e 
política, do pluralismo de opções legítimas, da responsabilidade dos cidadãos 
e da convivência pacífi ca, na Carta Pastoral do X Aniversário da Pacem in Terris, 
era já o pressentimento e a defesa de uma mudança que se julgava inadiável e 
que viria a iniciar-se, embora compulsivamente, em 25 de abril de 1974 (Cruz, 
1998, p. 188-189). 

Nas ilhas de Cabo Verde, estas questões não geraram discussão pública. É 
verosímil que o corpo ministerial tivesse presente e acompanhasse o desenrolar 
dos acontecimentos, tanto em Portugal como em Roma, e que as sensibilidades 
fossem plurais. No entanto, a Igreja em Cabo Verde não fez do elã refl exivo que a 
religião garantia, na ocasião, uma questão de utilidade pública. Julgamos que se 
pode dizer que esta igreja se manteve fi el aos pressupostos históricos e políticos 
que lhe deram origem.   

No decurso dos acontecimentos da primeira quinzena de maio de 1974, foi 
publicada a mensagem «Na hora de Esperança»37 do bispo D. José Colaço, que 
enquadrando a sua palavra no seu serviço pastoral e nos dezoito anos de vivência 
com as gentes da terra, abre a sua exposição defendendo que na hora histórica 
que se atravessava, grave mas cheia de esperança, convinha que se fi zesse ouvir 
nesta terra, cristã de raiz, a voz da Igreja. 

Tece considerações sobre o caráter refl exivo que as opções humanas deverão 
assumir à luz de valores como a inteligência, a consciência e a liberdade e não 
basear-se em impulsos momentâneos, entusiasmos passageiros e sugestões 
exteriores; elogia a cultura do cabo-verdiano, a sua personalidade, o seu bom 
senso e o seu discernimento, defendendo que “não pode, de forma alguma, pôr 
de reserva estas ricas qualidades, que Deus lhe deu, para se entregar a quaisquer 
correntes, sem primeiro as confrontar com a sua tradição e a sua atualidade” (D. 
José Colaço, in O Arquipélago, n.º 614, p. 8); chama a atenção à juventude acerca do 
perigo da exaltação de alguns valores com esquecimento doutros e, a partir deste 
reparo, apresenta a questão essencial do comunicado: 

37 «Na hora de Esperança». O Arquipélago, de 16 de maio de 1974, p. 8.
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Um valor me cumpre pôr em plena luz nesta viragem: o valor do espírito, 
nesta terra caldeada na mensagem cristã do Evangelho. O Cristianismo é 
o mais íntimo foco da vida para o caboverdiano. O Cristianismo é a alma 
de Cabo Verde. 
Seremos menos caboverdianos e, até deixaremos de ser caboverdianos, se 
enveredarmos por caminhos que ponham em risco a abertura a Deus ou 
venham a diminuir a estima pelos mensageiros de Deus (idem).      

Este comunicado abre os pronunciamentos públicos da Igreja em Cabo Verde 
sobre o momento sociopolítico vivido entre 25 de abril de 1974 e 5 de julho de 
1975.  Três dias após a publicação dessa mensagem, novos acontecimentos agitam 
a Cidade da Praia. Segundo o testemunho de Pedro Martins, os acontecimentos 
de 19 de maio de 1974 e a mobilização popular que marca os tempos vindouros 
enquadram-se dentro dos efeitos de uma certa ambiguidade e agitação política 
que se devia à própria posição ambígua do governo português perante o direito 
de autodeterminação e independência de Cabo Verde, que, contrariamente 
à expectativa inicial, criava um ambiente de incerteza, uma vez que, certas 
camadas da sociedade ainda consideravam a independência das ilhas como algo 
utópico e desencadeavam uma propaganda feroz contra o PAIGC, partido que 
consideravam comunista e sem capacidade para resolver os problemas endémicos 
da nação cabo-verdiana. 

Neste aspeto, destaca o contributo de alguns setores da igreja católica no 
acréscimo das difi culdades na mobilização, no contexto da semiabertura política 
em relação ao período da clandestinidade, através do trabalho de desinformação, 
resultante da ação de alguns religiosos infl uentes que se aproveitaram da 
profunda implantação da Igreja católica no campo (Martins, 1995, p. 212). Os seus 
relatos fazem ainda referência à revitalização da cultura popular como um dos 
fatores que fez com que o povo sentisse o PAIGC e os seus líderes mais perto e 
mais autênticos, contribuindo para a desmistifi cação de propagandas primárias 
de certos elementos da Igreja, que ainda falavam da Rússia, de comunistas e de 
incrédulos (idem, p. 216).

Entretanto, se este testemunho apresenta diversas considerações sobre os 
efeitos do catolicismo na vida política de então, realça, por outro lado, que a 
maior parte dos responsáveis da Igreja Católica se manteve neutra perante o 
problema da independência. Destaca que houve aqueles que atribuíram muita 



262

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

importância aos esforços desenvolvidos pelo PAIGC nas áreas socioculturais e, 
por isso, trabalharam em certa cooperação com os militantes nessas atividades 
cívicas, citando, como exemplo, o padre Campos, da Cidade Velha, e destaca 
igualmente o nacionalismo dos jovens padres cabo-verdianos, que tiveram 
uma infl uência decisiva na consciencialização política, em muitas áreas do 
país (ibidem, p. 212). 

Tomando como fundo analítico o prisma bourdieusiano, Furtado (1997) 
estabelece que a Revolução de Abril em Portugal marca o início da constituição 
do campo político em Cabo Verde, marcado, internamente, pelas movimentações 
políticas de partidos com diferenciadas visões de mundo, de que se destacaram 
o PAIGC, a UPICV, a UDC e, externamente, pelos desenvolvimentos ao nível dos 
acordos políticos entre o PAIGC e as autoridades portuguesas, condicionados 
pela evolução da situação política portuguesa.    

Trabalhos como o de Furtado (1997), Lopes (2002) e testemunhos como os 
de Cardoso (1993), Martins (1995) e Almada (2011) dão conta das diversas etapas 
que marcam o período de abril de 1974 a dezembro de 1974, que culmina no 
protagonismo político do PAIGC (cf. Furtado, 1997, p. 118).

Durante estes meses, marcados em termos políticos, inicialmente, por um 
ambiente de agitação e de incerteza (Martins, 1995, p. 212), seguidamente, pela 
ocupação de um espaço público em formação por organizações políticas e pelas 
consequentes disputas pela hegemonia (Furtado, 1997, p. 112) e, no fi m, pela vitória 
de um destes protagonistas (cf. Lopes, 2002, pp. 387-408), e, em termos jurídicos, 
pela promulgação da lei constitucional 7/74, de 27 de julho de 1974, pelo Acordo 
de Argel, de 25 de agosto de 1974 e pelo Acordo de Lisboa, de 19 de dezembro de 
1974 (cf. Lopes, 2002), os dados relativos à forma como a administração da Igreja 
em Cabo Verde vivenciou estes momentos indicam duas frentes. 

A oposição de alguns setores da Igreja à ação mobilizadora dos militantes 
do PAIGC, aspeto que Martins (1995, p. 212) não explicita, aparece em Furtado 
ao lado da estratégia da UPICV na aproximação aos responsáveis de algumas 
paróquias no interior da ilha de Santiago, com suportes tanto na representação 
que tinha sido passada aos camponeses acerca do PAIGC, em função da sua 
ligação com a União Soviética, como na condição de refl exo da violência a que 
foram submetidos os padres (cf. Furtado, 1997, p. 114). 
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Por outro lado, também, no grupo dos responsáveis paroquiais, aparecem 
eclesiásticos de nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana que se envolvem no 
apoio à mobilização da população, numa perspetiva não antagónica ao PAIGC 
(Martins, idem). 

Ganha plausibilidade que, ao nível desta frente, as vozes são dissonantes 
e deste modo a oposição religiosa aos acontecimentos políticos só pode ser 
descrita como “oposição de destacados elementos da Igreja Católica” (Martins, 
1995, p. 216). O universo ministerial católico em Cabo Verde demarca-se como 
heterogéneo, tanto em termos étnicos, geracionais, como também em termos de 
atualização doutrinária, quadro que se refl etiu nas leituras da situação política 
então vivenciada: 

O clima foi obviamente de desconfi ança. Dentro da igreja se tinha de 
tudo. Tinha-se sacerdotes que, alguns por serem portugueses, tinham no 
seu ADN qualquer coisa do colonialismo, então encaravam mal e com 
desconfi ança, e desconfi ança é o mínimo que se pode dizer. Tinha gente 
que não queria mesmo a independência, caso de alguns portugueses e caso 
dos indianos, mais ou menos em bloco. Inclusive desprezavam esta terra, 
dizendo que não tinha futuro sem os portugueses. Por outro lado tinha-se 
o clero nativo, pessoas jovens, estudantes de Portugal ou que vieram da 
Itália que achavam que a igreja não devia desperdiçar aquela oportunidade 
de por fi m àquela ligação furtuita e de mancebia com a política. É claro 
que esses pagaram um pouco a não-aceitação desse discurso por alguns, 
mas foi inevitável e a história acabou por dar-nos razão (Ex-eclesiástico, 
entrevista de 24.07.2012). 

Na outra frente aparece o Governo da Diocese. Como vimos acima, na 
abertura deste período o bispo da diocese, num raciocínio que inscreve a 
identidade cabo-verdiana no cristianismo, lembra que a defesa dos valores da 
Igreja e a estima ao seu corpo ministerial são constituintes da identidade cabo-
verdiana. O contacto da UPICV com os párocos do interior de Santiago levava o 
compromisso de que a Igreja e os padres não seriam perseguidos (Furtado, 1997, 
114), o que é demonstrativo que às incertezas vivenciadas não fi caram alheios os 
responsáveis pela Igreja. 

A agressão ao padre da localidade dos Órgãos, sob a acusação de informante 
da PIDE (Martins, 1995, 190), e as acusações públicas de Alfredo Veiga, de 
favoritismo na dispensa de serviços religiosos, evidenciam-se como os factos, 
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que, embora não generalizáveis a todos os eclesiásticos, marcam o compasso das 
reações da hierarquia católica local durante esse período, que é descrito como 
«hora grave e de esperança». 

Relativamente à questão da independência, a mensagem do bispo não 
faz nenhuma alusão. Ainda estávamos dentro do período em que não se havia 
assentado como iria processar-se a independência de Cabo Verde, nem tampouco 
havia sido traçado o quadro geral da descolonização e reconhecido o direito das 
colónias à autodeterminação e à independência, somente estabelecidos em 27 de 
julho de 1974, com a Lei Constitucional 7/74 (Cardoso, 1993, p. 30). 

Um artigo de 22 de agosto de 1974, que refl ete sobre a colaboração da Igreja 
com o Estado Novo e apela aos católicos esclarecidos “que desmantelem, até aos 
alicerces a Igreja velha carcomida e que façam renascer outra que siga a pura 
doutrina de Cristo que por estes lados tem andado tão esquecida”38, está na 
origem do segundo pronunciamento do bispado sobre a situação sociopolítica, já 
no contexto da lei 7/74. 

A questão da independência também não ganha centralidade. A resposta 
dos responsáveis pela Igreja é apresentada pelo bispo, que solicita a publicação 
de uma passagem da Carta Pastoral do Episcopado Português, de 16 de julho de 
1974. A referida carta pastoral é anterior à lei constitucional acima citada e eleva 
o destino do Ultramar, juntamente com a restruturação política de Portugal e 
a ameaça de crise económico-social, como os principais problemas com que se 
debatia então (cf. Conferência Episcopal da Metrópole, 1974, p. 12). 

O teor das suas considerações acerca da situação da Igreja no Ultramar é marcado 
pelo período de indefi nições em que se vivia. Dos três parágrafos publicados a pedido 
do bispo D. José Colaço, o primeiro relembra as correlações e as coincidências de 
vária ordem que ocasionaram uma evolução paralela, nalguns aspetos, da Igreja e 
do Estado, o segundo apresenta a Igreja como, também, sofredora dos defeitos do 
regime e o terceiro faz o mea culpa da contraparte das responsabilidades pelos erros 
ocorridos, aceitando que, tanto ao nível da hierarquia como do laicado, possam pesar 
sobre ela responsabilidades por erros cometidos ou partilhados. 

38 T. M. (1974, agosto 22). A Igreja e o Fascismo. Novo Jornal de Cabo Verde, p. 8.   
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É também no último parágrafo que descortinamos que o signifi cado atribuído 
ao então momento vivenciado espelha algumas possibilidades de ação para a Igreja:

(…) embora o Espírito de Deus a conduza e anime com indefectível 
assistência, é composta de homens, sujeitos às vicissitudes e 
limitações da condição terrena. Tem por isso sempre presente o 
convite à penitência, que lhe compete ouvir e pregar e quer entendê-
la no duplo sentido da conversão pessoal dos seus membros a uma 
vida cristã cada dia mais perfeita, e da renovação das estruturas e 
actuações pastorais que, à luz do Concílio, for exigida para o cabal 
desempenho da sua missão39. 

Em resposta à publicação dos referidos excertos da Carta Pastoral, aparece 
o artigo de Abílio Silva40. Este realça que para dar cumprimento ao que é exposto 
na citação acima era chegada a altura de tirar as lições do passado para que os 
mesmos erros não fossem cometidos no futuro. Chama a atenção do bispo para o 
facto de quatro meses depois do 25 de Abril, haver bastantes padres que, mais do 
que anteriormente, não desempenham as tarefas de defesa dos fracos e oprimidos, 
mas passam o tempo a envenenar os espíritos das suas ovelhas contra o PAIGC, 
em colaboração estreita com os elementos mais reacionários e verdadeiramente 
pecadores.  

Divisamos, ainda, que o artigo objetiva esta denúncia no envolvimento dos 
eclesiásticos na organização de uma manifestação política sob motivos religiosos. 
Por outro lado, a interpelação ao Governo da Diocese no sentido da correção dos 
erros do passado faz referência às determinações do Concílio Vaticano II e ao 
exemplo dado pelo responsável máximo da Igreja. Desta forma, o antagonismo 
eclesial ao PAIGC é apresentado como anacrónico em termos doutrinais e em 
relação à postura da hierarquia da Santa Sé. 

Neste ponto, é de realçar que se evidencia uma tendência que se tornaria 
recorrente no período 1975-1991, a interpelação das atitudes da Igreja de Cabo 
Verde a partir do exemplo dado pelo representante máximo da Santa Sé. Em 
termos lógicos, percebemos que a interpelação construída no âmbito político

39 A Igreja Católica e o Regime Anterior ao “25 de Abril”. Novo Jornal de Cabo Verde, de 29 de agosto 
de 1974, p. 8. 
40 Cf. Silva, Abílio (1974, setembro 5). A Igreja e o Fascismo-Colonialismo. Novo Jornal de Cabo Verde, p. 8.  
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toma, na sustentação da sua crítica, como referência as comunicações que provêm 
do âmbito religioso, o que, de forma consciente ou inconsciente, implica o 
reconhecimento da validade da racionalidade deste subsistema religioso. 

Este reconhecimento mostrou-se favorável às reivindicações políticas no 
quadro do período revolucionário mas, como veremos, tornar-se-á uma camisa-
de-forças para o regime democrático nacional revolucionário, durante a I 
República de Cabo Verde.    

Ementes, não descortinamos que este artigo e os assinados por José António 
dos Reis e Gualberto do Rosário, publicados nos dias 26 de setembro de 197441 e 
5 de dezembro de 197442, respetivamente, tenham encontrado, no mesmo espaço, 
uma resposta endereçada pelo Governo da Diocese. Deste modo, é provável que a 
passagem da Carta Pastoral do Episcopado Português, particularmente o último 
parágrafo, constitua a síntese da posição expectante da Igreja em Cabo Verde 
perante as transformações políticas que se viveram no segundo semestre de 1974.

As falhas do passado são encontradas na própria estrutura da Igreja, na 
medida em que Deus aparece como o espírito condutor de ações cuja execução 
cabe aos homens, sujeitos à sua própria condição de seres limitados. Com isso, o 
passado da Igreja em Cabo Verde é lido numa perspetiva em que à imanência dos 
factos é contraposta a sua transcendência. 

Esta leitura, que se apresenta como autocrítica, reafi rma, simultaneamente, 
tanto a fórmula da contingência do sistema em que a Igreja em Cabo Verde opera, 
como os valores positivo e negativo do seu código operatório, de modo que, o 
reconhecimento das falhas no cumprimento do programa religioso não implica o 
reconhecimento da invalidez de todo o subsistema religioso católico. Conforme 
exteriorizou o primeiro bispo cabo-verdiano, o novo desafi o seria acordar o 
cumprimento do programa religioso com novas realidades.      

Por outro lado, é proposto que o «convite à penitência», suscitado por este 
condicionalismo humano, abre à Igreja em Cabo Verde as possibilidades futuras de 
desempenho da sua missão. Deste modo, tanto a conversão do seu pessoal, como 
a renovação das estruturas e das atuações pastorais, mediante as determinações do 
Concílio Vaticano II, despontam como as condições necessárias para tal feito. 

41 Reis, José A. M. (1974, setembro 26). Carta Aberta aos Ditadores da Igreja. Novo Jornal de Cabo 
Verde, pp. 8-7.
42 Gualberto do Rosário, António (1974, dezembro 5). Os Cristãos e o PAIGC. Novo Jornal de Cabo 
Verde, p. 2 e p. 6.
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Em suma, a observação do desenvolvimento dos acontecimentos no âmbito 
político, como uma referência externa das observações do Governo da Diocese, 
permite-nos descortinar a atenção que tais acontecimentos mereceram em função 
da sua complexifi cação.

É assente que Cabo Verde assumiu um papel de crescente marginalidade à 
medida que a conduta da guerra na Guiné assoberbava a direção do PAIGC. Não 
se sabia o que se passava no arquipélago e as informações recolhidas não eram 
conclusivas (Cardoso, 1993, p. 18), de modo que as estruturas do Partido, tendo-se 
desenvolvido numa clandestinidade absoluta, emergiriam, após a guerra, com bases 
muito simples e articuladas com as exigências das regras conspirativas (idem, p. 34). 

Deste modo, somente no novo ambiente político, criado pela viragem à 
esquerda do governo português, o PAIGC pôde empreender uma dinâmica que 
o conduziria à liderança exclusiva do país (ibidem, p. 35), condicionalismos estes 
que possibilitaram que, em Cabo Verde, o Estado nascesse “como um instrumento 
ao serviço do Partido para a realização do seu programa” (Lopes, 2003, p. 98). 

Nos últimos meses de 1974, algumas ideias mestras ganham forma na 
propaganda política de então. Defende-se que «o país estava a ser ameaçado por 
inimigos externos, coligados com inimigos internos», que «os inimigos tinham 
responsabilidade na miséria reinante, enquanto exploradores do povo» e que «o 
país só podia aspirar à liberdade e ao progresso se fosse “salvo” por um grupo 
que passou um ritual de sacrifícios, exílio e guerra» (cf. Cardoso, 1993, p. 35). 

Neste contexto, em que se generalizaram algumas palavras de ordem como 
«Fora cachor di dôs pé» (Vaschett o, 1987, p. 314; Cardoso, 1993, p. 35), também os 
eclesiásticos seriam incluídos na categoria de exploradores do povo e distinguem-
se as palavras de ordem «fora os padres exploradores do povo», «fora os padres 
fascistas», «nhô pad ta ingroda – povo ta morrê di fome» (Vaschett o, 1987, p. 315). 
Os missionários, alguns declarados anticomunistas, foram acusados de terem levado 
um «cristianismo ocidental» e colaborado com o governo português e essas situações 
também encontraram eco no corpo ministerial43 (cf. Vaschett o, 1987, p. 318).

43 Bernardo Vaschett o apresenta um conjunto dos slogans populares, escritos nas paredes ou 
proclamados pela juventude e pelas massas populares, durante as manifestações públicas nas ilhas 
de S. Nicolau, S. Vicente, Santo Antão, Sal e Fogo, no período de 1974-1975. Destaca-se também o 
dito “vai para a tua terra… vai para a Itália (palavras de um sacerdote cabo-verdiano a um sacerdote 
estrangeiro) ” (Vaschett o, 1989, pp. 314-315). 
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Mesmo sob o escrutínio de alguns protagonistas políticos e não esquecidos 
nas estratégias de mobilização popular, não descortinamos, ao nível do Governo 
da Diocese, uma leitura ou uma resposta públicas. Em entrevista, Augusto Torres 
Mendes, responsável militar destacado para Cabo Verde em maio de 1974, 
testemunha, que “A Igreja nunca veio ter comigo, nunca senti pressões, a não ser 
uma vez, por causa de uma manifestação, que um padre organizou a partir dos 
Órgãos” (Lopes, 2004, p. 53).

Portanto, a posição da Igreja Católica em Cabo Verde, ante o processo que 
origina o nascimento do Estado cabo-verdiano, evolui com os acontecimentos 
marcantes deste processo. Assim como em relação a outras realidades que 
também vivenciavam o fenómeno da revolução política, atestado em Houtart & 
Rosseau (1972, p. 164), também em Cabo Verde a Igreja não pode ser considerada 
um monólito e devem ser distinguidos os vários intervenientes, não só porque 
eles têm diferentes posições na instituição, mas também porque são diferentes, 
étnica e socialmente. 

Inicialmente acaba sendo o refl exo do posicionamento de Cabo Verde 
perante a descolonização, presa como estava nos meandros das suas relações 
com o regime salazarista e da sua improvável comunicação com os nacionalistas. 
A situação altera-se depois de abril de 1974 e descortina-se que, também neste 
âmbito, a questão de descolonização se sobrepõe às reservas em relação ao 
nacionalismo cabo-verdiano, quando o contexto torna propício o aparecimento 
de posições eclesiásticas diversas. O período de incertezas, a que se segue o das 
disputas políticas/partidárias é acompanhado pelo Governo da Diocese sob o 
signo de «convite à penitência», estando obrigada a gerir o envolvimento dos 
responsáveis paroquiais no processo político. 

A partir do momento em que a situação política é definida pelo Acordo 
de Lisboa e se abre a fase de preparação do futuro Estado de Cabo Verde, 
um dos sentidos em que é delineada a penitência da Igreja, a renovação da 
estrutura e da atuação pastoral, ganha atualidade como resposta interna do 
subsistema religioso católico às irritações ou aos eventos provenientes do 
ambiente. 
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2. A Nomeação Episcopal de 21 de Abril de 1975 na Génese da 
Igreja de Cabo Verde.

As estruturas eclesiásticas das províncias ultramarinas portuguesas não 
eram reguladas inteiramente pelo CDC, mas por normas especiais estabelecidas, 
fundamentalmente, no Acordo Missionário celebrado entre a Santa Sé e o 
Governo português, em 7 de maio de 1940 (Ribeiro, 1966, p. 468). Neste sentido, 
nas vésperas da nomeação do bispo D. Paulino Évora, a diocese de Cabo Verde 
goza do regime paroquial, em todo o seu território, e é sufragânea da metrópole 
do Patriarcado de Lisboa. 

Considerando a importância do corpo ministerial na constituição da Igreja 
Católica (cf. Lumen Gentium n.º 18-29; Ribeiro, 1966, p. 465), a autoctonização da 
hierarquia do corpo ministerial, constitui um indicador elementar na observação 
da transição da «Igreja em Cabo Verde» para a «Igreja de Cabo Verde». 

Antes da nomeação do primeiro bispo natural de Cabo Verde, a análise 
dos acontecimentos relacionados com a situação política, dentro do jornal O 
Arquipélago, primeiramente, e de seguida, no Novo Jornal de Cabo Verde, aparecem 
preferencialmente ligadas aos representantes cimeiros da Igreja em Cabo Verde, 
cujas perspetivas focam, respetivamente, a defesa da nação lusa, no contexto em 
que esta é indissociável do catolicismo, e a defesa da Igreja, dos seus valores e do 
corpo ministerial, no contexto em que se reclama o universalismo do catolicismo. 

Relativamente ao primeiro aspeto, já descortinámos o protagonismo do 
Padre Augusto Nogueira, ora na qualidade de reitor do seminário diocesano, de 
governador da diocese, ou de pároco, e destaca-se, ainda, o seu envolvimento 
na informação sobre a situação dos emigrantes cabo-verdianos no Senegal, 
solicitação feita através do bispo D. José Colaço pelo governador de Cabo Verde, 
no ano de 1960, temendo o efeito da propaganda independentista sobre aqueles 
(Lopes, 2003, pp. 71-74). Por sua vez, o protagonismo do bispo D. José Colaço 
evidenciou-se no atendimento à opinião pública metropolitana.

Após o 25 de Abril e perante as novas situações deixadas em suspenso, 
torna-se inviável a defesa de um catolicismo alicerce de uma nação lusa 
intercontinental. Acima de tudo, esta revolução cria condições para que 
se consolide no Ultramar a problematização da condição de povo de Deus 
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enquanto sinónimo de ser-se português, aspeto que, em Angola, por exemplo, 
já era contestado alguns anos antes da revolução de Abril, enquadrado na 
reivindicação de uma igreja evangelicamente livre (cf. Houtart & Rousseau 
1972, pp. 150-151).

  Recordemos que a comunidade dos fi éis, juntamente com os pastores, 
encarregados da missão de receber e anunciar o Evangelho a toda a humanidade, 
forma o «Povo de Deus» (Ribeiro, 1966, p. 465). As alterações que se anunciavam 
no ambiente do subsistema católico, relativamente ao estatuto jurídico e político 
de uma parte do «Povo de Deus», ou seja, a comunidade dos fi éis, torna-se uma 
matéria que exige refl exão. 

Entretanto, a contestação feita à Igreja não recai sobre a comunidade dos 
fi éis, mas sobre os pastores. É neste contexto que a defesa da Igreja, dos seus 
valores e do corpo ministerial ganha visibilidade pública no Novo Jornal de 
Cabo Verde, sendo as comunicações assinadas pelo responsável máximo da 
diocese.     

O protagonismo público do Pe. Augusto Nogueira, neste período, fi ca ligado à 
troca de correspondência pública com Alfredo Veiga44, entremeada por uma carta 
aberta de Constantina Fançoni45, irmã do Secretário-geral do PAIGC, Aristides 
Pereira. Esta correspondência toma como fundo comum a situação política, 
particularmente as manifestações populares após a revolução política, tem como 
ponto de divergência as leituras sobre o não acompanhamento religioso do 
funeral de um jovem manifestante e assume como fecho de diálogo o imperativo 
da congregação de forças na construção de Cabo Verde. 

Ele aparece também ligado a outros protagonismos não publicitados, uma 
vez que segundo o testemunho do Pe. Afonso Cunha46, o Pe. Augusto Nogueira 
foi “o grande interlocutor entre o Governo e a Igreja” e “soube defender para a 
Igreja em Cabo Verde o seu lugar dentro da nova sociedade”.

44 Cf. Veiga, Alfredo, Comunicado – Irmãos Caboverdeanos, de 4 de maio 1974; Nogueira, Pe. Augusto, 
Uma Resposta – Irmãos Caboverdianos, de 5 de maio de 1974; Veiga, Alfredo, Comunicado – Irmãos 
Caboverdeanos, de 6 de maio de 1974; Nogueira, Pe. Augusto, Mais Uma Carta Aberta – Caro Amigo 
Alfredo Veiga, de 7 de maio de 1974. 
45 Fançoni, Constantina, Carta Aberta, de 5 de maio de 1974.
46 Cunha, Afonso (1987, abril). Padre Nogueira: Um missionário que cumpriu a missão. Terra Nova, 
p. 1 e p. 7.
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Por sua vez, o protagonismo do bispo D. José Colaço, após o 25 de Abril, para 
além dos dois momentos acima apresentados, encontra um terceiro na sua carta 
de despedida da diocese47. Esta carta, que expõe e historiciza “algumas ideias, 
que, nesta hora, me palpitam no espírito” (D. José Colaço, in Terra Nova, n.º 2, p. 
3), constitui uma simbólica tradução da preocupação central dos responsáveis 
eclesiásticos no período de 1974-75, que propomos como a defesa da Igreja, dos 
seus valores e do corpo ministerial. 

Acerca das razões da partida menciona que “Parto, porque é bom para vós” 
(Terra Nova, n.º 2, p. 3). Recorda que por razões de saúde havia pedido em agosto 
de 1970 a sua substituição por um bispo mais jovem. Demonstra não se opor à 
nomeação do novo bispo quando o descreve como pertencente aos cabo-verdianos 
“por mais de um título”, portador de atributos como vida, zelo, experiência e 
natural das ilhas, e quando recomenda um acolhimento entusiasmante e uma 
colaboração com redobrado ardor. Em relação à situação social vivenciada 
destaca que:

Paira no céu de Cabo Verde certa insegurança, aliás, própria dos 
períodos de transição. A insegurança de resto, não é um fenómeno 
exclusivo desta parcela do mundo nos dias que passam; é um sinal 
dos tempos, extenso a todo o globo, evidentemente, com características 
diversas nos diversos lugares. Avivar a fé, fortalecer a fi delidade 
à oração, dinamizar o zelo na acção. Unida e ponderada, é a única 
maneira de superar tal estado de espírito. O cristão é o homem da fé. 
Alguém que vê mais do que os olhos vêem, alguém que espera contra 
as aparências, alguém que sofre sem desânimo, descobrindo em cada 
sofrimento uma semente da vitória. (idem).

O cristianismo é assim apresentado como uma solução para um problema 
global, circunstância de que Cabo Verde não se podia alhear, em função do que 
vivenciava. Entretanto, atentando que em maio de 1975, a dois meses da celebração 
da Independência Nacional de Cabo Verde, a situação política já estava defi nida, 
a insegurança a que se refere a carta não é evidenciada. O que são explicitados são 
os antídotos para a combater: 

47 Cf. Colaço, D. José (1975, maio). À Despedida da Diocese. Terra Nova, p. 3, p. 6 e p. 5.
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A Igreja em Cabo Verde demonstrou bastante vitalidade nos últimos 
tempos. (…). Nem tudo se fez. Muito há ainda a fazer e o novo Bispo o fará 
com a cooperação de todos. (…). Não. Não podemos ceder ao sentimento 
de insegurança. Não seriamos, cristãos, se assim fi zéssemos. Na barca 
em que viajamos, connosco vai sempre Aquele que manda nos ventos e 
nos mares. Sede, pois fortes na fé, animosos na esperança, inabaláveis na 
confi ança (D. José Colaço in Terra Nova, n.º 2, p. 3, e p.6).

Descortinamos, ainda, a assinatura do seu bispado: a afi rmação da dimensão 
cristã da identidade cabo-verdiana, mas desta vez como uma garantia externa 
perante a incerteza dos novos tempos. Reiterando a conexão entre a cabo-
verdianidade e o cristianismo, este prelado lembra que, ao abrigo desta condição, 
a Igreja de Cabo Verde não estaria isolada: 

Para vosso conforto, quero ainda acrescentar que, desde o Vaticano II, 
cresceu prodigiosamente o sistema de inter-ajuda entre as igrejas. Desta 
forma, com a igreja em Cabo Verde, estão todas as igrejas do mundo, 
prontas a auxilia-la das mais diversas maneiras, conforme as necessidades. 
O Bispo de Cabo Verde integra o Colégio Episcopal, unido ao Papa e 
disperso pelo mundo inteiro. Com ele estão os Bispos do mundo e o Papa. 
Podeis crer: Cabo Verde está na Igreja (idem, p.6).

  Entretanto, perspetiva que na nova fase que se abria para a Igreja local 
não seriam bastantes os apoios exógenos. Lembra o progressivo, ainda que lento, 
processo de desenvolvimento do apostolado dos leigos no seio das comunidades 
e o facto de não se poder dizer que todos os leigos em Cabo Verde sentem e 
vivem a sua responsabilidade social em pleno. Recomenda que todos e cada um 
dos batizados, principalmente os jovens, sejam testemunhas da Ressureição de 
Cristo e se façam portadores da Boa Nova, ao longo e ao largo, na paróquia, na 
profi ssão, no desporto, na convivência social e na atividade pública (cf. Terra 
Nova, n.º 2, p.6).

Mostra-se convicto que “Na hora histórica que se abre, tudo leva a crer, mais 
precisará a igreja em Cabo Verde da consciencialização e vivência por parte dos 
leigos, sobretudo dos jovens” (idem) e lembra que devem os “leigos oferecer-
se a assumir as responsabilidades do funcionamento regular das comunidades, 
em colaboração com os sacerdotes, onde estão presentes, e em substituição 
dos sacerdotes, onde estes faltam, até o ponto em que os podem substituir” 
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(ibidem).  Assim, o último pronunciamento do bispo goês anuncia um ideal, cuja 
concretização foi entregue aos leigos:  

A Igreja, mais do que dantes olha esperançadamente para as fi leiras leigas 
e vai entregando aos leigos maiores responsabilidades. Que os leigos de 
Cabo Verde sejam dignos desta hora de promoção laical e nada recusem, 
nem mesmo os serviços difíceis; nem mesmo os serviços normalmente 
desempenhados pelos sacerdotes ou religiosos, afi m de que Cristo seja 
a grande luz nesta terra, uma luz a iluminar as cidades e as aldeias, as 
casas situadas à borda das estradas ou no recôndito dos montes. Cristo, 
com todos, na pessoa dos cristãos! Cada cristão um facho aceso no meio 
das pequenas e grandes povoações deste vasto Arquipélago, - todo ele 
pertença de Cristo! (Terra Nova, n.º 2, pp. 6-5).

Constatamos que a condição de luz da sociedade com a qual o PAIGC se 
autorrevestia já era observada de forma velada como um desafi o ao futuro 
da Igreja. Antes de fechar a missiva como uma bênção extensiva a toda a 
terra de Cabo Verde, às suas autoridades e ao seu povo, a exposição do bispo 
recusa uma leitura causal entre o término do seu bispado e os acontecimentos 
políticos, quando sustenta que a sua retirada, planeada para 1970, efetiva-se 
em vésperas da Independência de Cabo Verde “por mera coincidência” (in 
Terra Nova, n.º 2, p. 6). 

Em termos formais, a nomeação de 21 de abril de 1975 sinaliza o 
nascimento da «Igreja de Cabo Verde», o que não é o mesmo que dizer o fim 
da Igreja em Cabo Verde, mas a criação de uma Igreja particular, portanto, 
a consolidação da Igreja em Cabo Verde. A mudança na direção do Governo 
da Diocese, outorgada pela Santa Sé, com a eleição do cabo-verdiano Pe. 
Paulino Évora, natural da ilha de Santiago de Cabo Verde, constitui assim 
um acontecimento marco. 

O novo responsável pela diocese tinha no percurso a entrada no seminário 
da Congregação do Espírito Santo, na Régua, Portugal, no dia 26 de agosto 
de 1949, a ordenação sacerdotal em 16 de dezembro de 1962, a missão em 
Angola, tomando parte na Primeira Missão Católica do Duque de Bragança, 
na diocese de Malanje, entre 13 de dezembro de 1965 e 15 de setembro de 1972 
e na Segunda Missão Católica de Cacuso, também na diocese de Malange, de 
15 de agosto de 1972 a 13 de junho de 1975. Foi sagrado epíscopo em Cacuso, 
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Angola, no dia 1 de junho de 1975 e tomou posse da diocese de Santiago de 
Cabo Verde, na Cidade da Praia, ilha de Santiago, no dia 22 de junho de 1975, 
dia do seu aniversário e onomástico, S. Paulino de Nola (Vaschett o, 1987, pp. 
316-317).

Observada na perspetiva da diocese de Cabo Verde, esta nomeação transfere 
o governo desta a um natural e formaliza a existência da Igreja local. Entretanto, 
quando observamos o seu signifi cado ao nível das orientações da Santa Sé, 
descortinamos que ela se inscreve num projeto mais amplo:    

Suponhamos que, por motivo de guerra ou de outros acontecimentos 
políticos, em algum território de missão se substitua um governo por outro 
e se exija ou se decrete o afastamento dos missionários de determinado 
país; suponhamos - o que mais difi cilmente acontecerá - que as populações 
nativas, atingindo maior grau de civilização e uma espécie de maioridade 
cultural, decidam, para tornar-se independentes, excluir do seu território 
os representantes, as tropas e os missionários das nações colonizadoras e 
que isso não se possa levar a efeito sem o recurso à violência. Que ruína 
desastrosa ameaçaria então a Igreja em tais regiões, se não se tivesse 
providenciado às necessidades dos convertidos, estendendo por todo o 
território uma rede de sacerdotes nativos (Evangelii Praecones, n.º 26).

Ainda, a encíclica Evangelii Praecones apresenta a nomeação de bispos indígenas 
como um indicador do caráter verdadeiramente católico da Igreja de Cristo e como 
um aspeto revelador dos progressos feitos pelas missões entre os anos de 1926 e 
1951. Seis anos mais tarde, na carta encíclica Fidei Donum, o papa Pio XII considerou 
absolutamente oportuno chamar uma atenção particular sobre a situação das 
missões católicas da África, sob a justifi cação de que este continente, então, emergia 
para a humanidade mais civilizada e para a maturidade política, e via-se a braços 
com circunstâncias de excecional gravidade. No conjunto das alegrias trazidas pela 
situação da Igreja na África, destaca os progressos feitos, evidenciados pelas 

… circunscrições eclesiásticas ali estabelecidas em grande número; o 
notável aumento de católicos que, dia a dia, se manifesta; e especialmente 
a hierarquia eclesiástica por nós constituída, em não poucos lugares, e 
vários sacerdotes africanos já elevados à dignidade episcopal, conforme 
a “mais alta meta” do trabalho missionário, que requer que “a Igreja nos 
outros povos seja estabelecida com fi rmeza, e lhes seja concedida sua 
hierarquia própria, escolhida dentre os indígenas” (idem).
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Analisando os apontamentos recolhidos nas duas cartas encíclicas citadas, 
não podemos considerar, como o faz o bispo D. José Colaço, que a nomeação do 
primeiro bispo natural, mesmo sendo uma ação contingente, seja também uma 
mera coincidência.

Entendemos que esta se insere no quadro de um processo de mundialização 
da Igreja Católica que já tinha sido extremada há algumas décadas atrás, quando 
a Igreja deixa de mostrar o seu vigor, como outrora, principalmente nas antigas 
regiões da Europa, de modo que o “que se dá com a Igreja na África não diz 
respeito apenas àquele continente, mas a todos os povos fora de seus limites” 
(Fidei Donum, n.º 14). 

Percebemos que as orientações doutrinais nesta matéria antecedem os 
contributos trazidos pelo Concílio Vaticano II e que o aparecimento de um 
interlocutor eclesiástico natural das ilhas se torna um imperativo à medida que, 
no contexto histórico contemporâneo, a Igreja Católica vê vedada a condição 
de autoridade política supranacional e desponta a especifi cidade de Cabo 
Verde, enquanto nação politicamente organizada e soberana, sob as diretrizes 
programáticas de um partido com matizes marxistas-leninistas (cf. Cabral, 1976, 
pp. 156-159), corrente ideológica conotada com o que já tinha sido eleito como o 
mais pernicioso elemento ao desenvolvimento dos trabalhos religiosos no mundo 
e em África (cf. Fidei Donum, n.º 7).  

Logo, nas iminências da Independência Nacional, considerando as linhas 
características do movimento político vitorioso, a nomeação de um bispo cabo-
verdiano atualiza no arquipélago uma circunstância prevista duas décadas atrás, 
quando se estabeleceu que ao nível mundial, 

enquanto se esforçam os povos por encontrar novos caminhos e 
modalidades novas, e parecem alguns excessivamente seduzidos pelas 
ilusões da chamada civilização técnica, é santíssimo dever da Igreja dar a 
esses povos, na medida do possível, a excelência de sua vida e os benefícios 
de sua doutrina, donde nasça nova ordem social, baseada nos princípios 
cristãos. Qualquer hesitação, qualquer demora, será terrivelmente perigosa 
(Fidei Donum, n.º 9), 

e, especifi camente, que os progressos alcançados no continente africano,  
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com grande facilidade são abalados e seduzidos pelos ensinamentos 
científi cos e técnicos; e sendo a orientação destes inteiramente 
materialista, tornam-se mais propensos a cair. Tal situação será, em 
alguns casos, difi cilmente sanável e, com o correr dos tempos, muito 
prejudicará o incremento da fé, quer nas almas, quer na sociedade. É, 
portanto, necessário auxiliar logo os pastores para que, quanto antes, seu 
trabalho apostólico corresponda efi cazmente às necessidades crescentes 
da época (idem). 

Deste modo, ganha plausibilidade que a nomeação de um bispo cabo-verdiano, 
na perspetiva da Santa Sé, traduz um auxílio ao corpo ministerial instalado no 
arquipélago para o desenvolvimento dos seus trabalhos junto à comunidade de 
fi éis. Considerando a relevância do corpo ministerial na constituição da igreja e a 
contraparte elementar que forma a comunidade de fi éis na constituição do «Povo 
de Deus», denota-se que a referida nomeação visa a preservação da própria 
igreja. Com isso, a partir do subsistema religioso e para o subsistema religioso, 
são criadas novas condições para a reprodução das atividades religiosas, a partir 
dos seus próprios elementos. 

Em auxílio desta observação vem o gravíssimo dever outorgado pelo papa 
Pio XII, a si e aos seus colaboradores, da dilatação do evangelho e da construção 
da Igreja em todo o mundo (cf. Fidei Donum, n.º 15); a reafi rmação de que enquanto 
mãe de todas as nações, de todos os povos e de cada um dos homens, a Igreja em 
parte alguma é estrangeira e que vive ou, ao menos, pela sua natureza, deve viver 
entre todos os povos (idem, n.º 17).

Sucintamente, no contexto em que fi cou assente que os portugueses 
passariam a ser estrangeiros em Cabo Verde e os cabo-verdianos deixariam 
de pertencer à pátria lusa, uma atualização se fez necessária no seio da 
Igreja Católica em Cabo Verde. Esta atualização tem tanto uma referência 
sistémica externa, a mudança das estruturas políticas, como uma referência 
sistémica interna, na medida em que se impôs uma atualização do que estava 
programado em termos doutrinais. Com isso a nomeação do bispo cabo-
verdiano, enquanto ação religiosa, encontra um sentido tanto autorreferente 
como heterorreferente, ou dito de outra forma, atende tanto à complexidade 
do ambiente do subsistema religioso católico, como à complexidade interna 
deste subsistema.  
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3. A Emergência da Libertação como Temática Religiosa.

Ao debruçarmo-nos sobre a observação das regularidades temáticas nas 
comunicações apresentadas durante o período de constituição da Igreja de Cabo 
Verde e do Estado cabo-verdiano, não descortinamos um tema hegemónico, 
apenas um fundo temático comum. Como vimos, o foco principal destas 
comunicações, que aparecem ligadas a representantes comunicativos implicados 
com o período cessante, posto em escrutínio, foi a necessidade de defender a 
Igreja e os seus elementos num período de transições e incertezas e não a análise 
dos acontecimentos.   

Em busca de uma convergência entre as recomendações doutrinais dadas, 
na ocasião, pela Santa Sé, elegemos a atenção ao tema libertação, em função da 
sua potencialização ao nível católico universal, nos fi nais da década de sessenta 
e início da década de setenta, que encontra a sua expressão máxima na Segunda 
Conferência dos Bispos da América Latina, em Medellín, no ano de 1968 (cf. 
Stilwell, 1993, pp. 399-400). 

Esta orientação metodológica permitiu-nos constatar que, entre 25 de 
abril de 1974 e 5 de julho de 1975, sobre a questão da liberdade, pronunciou-
se o Pe. Augusto Nogueira em «Mais Uma Carta Aberta», de 7 de maio 
de 1974, no contexto da construção dos argumentos porque não temia as 
forças da ordem pública, apresentando-a como “...uma liberdade que as 
Forças Armadas, sacrificada e generosamente, nos ofereceram”. Aparece 
igualmente focada nas armas episcopais do bispo cabo-verdiano, quando 
este assume como lema «`N mandado da nhôs noba di Deus djunto ku notícia 
di libertaçon» [Mandaram-me dar a vós a boa nova da Deus, junto com a 
notícia de libertação] e deixa impresso nas pagelas da ordenação episcopal 
«A verdade vos libertará»48. 

Ementes, enquanto na primeira situação a questão da liberdade é lida no 
sentido político, assumindo-se a liberdade em Cabo Verde como extensão da 
liberdade alcançada no centro do qual era parte periférica, o lema do bispo D. 
Paulino Évora relativiza o alcance da liberdade política. 

48 Cf. D. Paulino Évora: Bispo de Cabo Verde há 22 anos. Boletim da Diocese de Cabo Verde, de maio-
junho de 1997, p. 13.
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Repercute as orientações, sobre o assunto, dadas na carta apostólica 
Octogesima Adveniens, do papa Paulo VI, “que dá razão a uma certa valorização 
da dimensão política, ressalvando, porém, que a política não pode ser entendida 
como um fi m em si mesma” (Stilwell, 1993, p. 400) e antecipa-se às orientações 
saídas da Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, na qual Paulo VI insiste “que 
a Boa Nova não pode ser reduzida ao trabalho pela libertação humana em sentido 
político, nem aceita que a Igreja seja identifi cada com qualquer expressão política 
concreta de libertação humana” (idem, p. 447). Vinte e dois anos depois D. Paulino 
Évora esclareceu que,

A motivação estava precisamente no facto de ter sido enviado para uma 
situação nova (…) e essa situação devia, ela mesma, ser evangelizada com 
uma correcta notícia de Deus e com uma adequada noção de libertação, 
já que ia acontecer uma libertação para nós e o envio é sempre para uma 
situação concreta (in Boletim da Diocese, n.º 58, p. 13).

          

Porém, as possibilidades abertas pelo lema, enquanto indicação-síntese 
do programa do seu bispado, permaneceram na invisibilidade. Na doutrina da 
Igreja está determinado que estas possibilidades só podem ganhar forma nas 
funções que cabem ao bispo, no campo litúrgico, na pastoral e na ação social, 
e são limitadas pelas orientações programáticas sobre a libertação preconizada 
pela Igreja, enquanto libertação evangélica, baseada no reino de Deus, com uma 
visão evangélica do homem, que comporta necessariamente uma conversão e 
que exclui a violência (cf. Evangelii Nuntiandi, n.º 33, 34, 35, 36, 37 in Stilwell, 
1993, pp. 466-467). 

De realçar que, em relação ao poder político, o prelado cabo-verdiano 
encontrava nas regulamentações da Santa Sé um contexto de atuação reformulado 
com as determinações saídas do Concílio Vaticano II. 

Especifi camente, segundo o decreto conciliar Christus Dominus, no exercício 
da sua missão apostólica, que se destina à salvação das almas, os bispos gozam, 
por direito, de plena e perfeita liberdade e de independência relativamente a 
qualquer poder civil, o que torna ilícito qualquer impedimento, direto ou indireto, 
do exercício do seu múnus eclesiástico ou a proibição da sua comunicação com 
a Santa Sé, ou com outras autoridades eclesiásticas, ou com os seus súbditos 
(Concílio Ecuménico Vaticano II, 1998, p. 319). Ficou, ainda, demarcado que:
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… os sagrados Pastores, quando se dedicam ao bem espiritual do seu 
rebanho, promovem ao mesmo tempo o progresso social e civil, e 
fomentam a prosperidade, colaborando efi cazmente para este fi m com 
as autoridades públicas – em virtude do seu ministério e como convém 
aos Bispos – e aconselhando a obediência às leis justas e o respeito pelas 
autoridades legitimamente constituídas (Christus Dominus, n.º 19).  

Assim, percebemos que, com o lema adotado, o bispo cabo-verdiano encarna 
o seu magistério no seu tempo e simultaneamente reafi rma a especifi cidade da 
instituição que representa, distanciando-se dos outros âmbitos sociais e das suas 
racionalizações sobre a libertação. Preconizando uma aceção estritamente evangélica 
da libertação, o novo Governo da Diocese estende a questão da libertação a dimensões 
que ultrapassam a temporalidade, ratifi cando-a como uma questão cristã perene. 

Deste modo, divisamos que, sob esta base temática, a cabo-verdianização da 
Igreja nas ilhas de Cabo Verde, também, cria condições de compatibilidade com 
a ordem pós-colonial emergente, estabelecendo o sentido da atuação pastoral e, 
simultaneamente, quebrando as amarras que a poderiam deixar sob a tutela de 
alguma instituição que não a Santa Sé, o que, em termos teóricos, pode ser sintetizado 
como o culminar, ao cabo de 442 anos da diocese, da diferenciação externa do 
subsistema religioso católico no arquipélago de Cabo Verde, fenómeno que encontra, 
também, condições objetivas de possibilidades no ambiente, quando o subsistema 
político emergente faz dessa diferenciação uma exigência programática elementar.  

Síntese do Capítulo

Das três dimensões exploradas na compreensão da cabo-verdianização da Igreja 
Católica, destaca-se como a mais proeminente a dimensão temporal, na medida em 
que as circunstâncias então vivenciadas impunham desafi os aos quais esta igreja, com 
muito prejuízo, poderia esquivar-se. Descortinamos ainda que é pela dimensão social 
que se opera a renovação das estruturas no sentido de compatibilizá-la com a ordem 
social envolvente, enquanto, na dimensão temática, abrem-se as possibilidades de 
atuação autónoma da nova igreja, na nova ordem social. 

À sua nascença, a Igreja particular de Cabo Verde, vê-se sujeita às orientações 
programáticas que vinham do seu centro, obrigada a colaborar com a nova 
ordem e com o novo poder político emergente, mas sob a condição de que esta 
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colaboração fosse perspetivada e avaliada consoante os critérios programáticos 
que ela mesma estabeleceu. A dogmática religiosa católica aparece, assim, como o 
garante da demarcação em que se dá o contacto com o seu ambiente. A partir dela, 
este subsistema seleciona os aspetos do seu ambiente passíveis de se tornarem 
informações, portanto, aspetos que a irritam, da mesma forma que também, a 
partir da sua dogmática, atende à redução da sua complexidade interna e da 
complexidade do seu ambiente.    

Com isso fi ca latente que enquanto as coisas sociais não contrariassem os 
valores preconizados pelos seus ensinamentos, a colaboração com a ordem social 
constituiria um imperativo que a Igreja impunha a si mesma. Mas, dizer isso 
implica que esse imperativo seria substituído por outros, como o da denúncia, 
por exemplo, aquando da incompatibilização entre as «coisas sociais» e os seus 
valores. 

Assim, é na observação da dimensão objetiva/temática do sentido da «cabo-
verdianização da igreja local» que descortinamos a ambiguidade da situação 
vivenciada pelo religioso e pelo político em vésperas da Independência Nacional 
de Cabo Verde. 

Quando o papa Paulo VI estipulou, em 1971, que não compete nem ao 
Estado, nem sequer aos partidos políticos que estivessem fechados sobre 
si mesmos, o procurarem impor uma ideologia por meios que viessem a 
redundar em ditadura dos espíritos, mas que aos grupos culturais e religiosos, 
desde que salvaguardada a liberdade de adesão que eles pressupõem, assiste 
o direito de desenvolverem no corpo social essas convicções supremas acerca 
da natureza, da origem e do fim do homem e da sociedade (Octogesima 
Adveniens, n.º 24, in Stilwell, 1993, p. 413), é provável que tenha fomentado, 
ainda mais, a reflexão na Igreja de Portugal sobre o Estado Novo e a não 
lamentação da morte deste.

Todavia, quando o bispo D. Paulino Évora toma posse na catedral da diocese, 
com o lema que já discutimos, faltando 13 dias para as cerimónias formais da 
Independência de Cabo Verde, já constava nos programas do PAIGC, que este 
partido era a força dirigente e a luz da sociedade e do Estado. Entendemos que 
essa contradição, entre o programa político e o eclesial, é uma marca característica 
da génese das relações entre a Igreja e o Estado nascentes. 
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O «governo direto da realidade» (Maçães, 2004, p. IX), sob desígnios 
libertadores, aparece como uma demanda comum tanto ao Partido/Estado como 
à Igreja local. Mas, contrariamente ao Estado Novo, não foram potencializadas 
condições para um acoplamento estrutural a partir deste comum propósito. Nem 
o Partido/Estado estava interessado nisso, nem a Igreja local se apresentava em 
condições de o propor.  

Portanto, a leitura teórica dos sistemas sociais, a constituição da Igreja de 
Cabo Verde e a constituição do Estado de Cabo Verde indicam que a Religião 
e a Política, enquanto subsistemas funcionais da sociedade, se apresentam 
completamente diferenciados, na entrada da fase de vida de Cabo Verde descrita 
como a do capitalismo dependente ou neocolonial (Andrade, 1996, p. 18). 

Os endereços acoplados ao subsistema religioso em estudo apresentavam-
se perante o imperativo de selecionarem opções que não os comprometessem 
dentro da nova realidade social, enquanto o PAIGC se apresentava como senhor 
de um espaço discursivo a partir do qual iria procurar, com a cristalização e a 
institucionalização do seu programa cultural de modernidade, moldar todas 
as esferas da vida social cabo-verdiana, com base na construção da hegemonia 
ao nível da consciência individual, um domínio que, tradicionalmente, a Igreja 
Católica reclama para si, e sobre o qual possui uma experiência secular de embates 
com outras confi ssões religiosas e com alguns estados nacionais. 

Se se aceita a validez da correlação dos factos e das leituras apresentados 
neste capítulo, ganha plausibilidade a hipótese de a «caboverdianização da igreja 
local» poder ser lida como a face visível da preparação da Igreja Católica para 
os choques que eram expectáveis, em função das disposições programáticas 
exteriorizadas ao longo do processo de constituição do Estado cabo-verdiano, 
que é o mesmo que dizer, ao longo do processo de implementação do moderno 
sistema político em Cabo Verde.

Concomitantemente, criou as condições objetivas para a incarnação da Igreja 
na nova realidade social e gerou as condições potenciais para a sua participação nos 
«combates pela modernidade», no arquipélago, dinâmica que seria radicalizada, 
em nome da defesa da dignidade do povo cabo-verdiano, tanto no sistema parcial 
de função religiosa como no sistema parcial de função política. 
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CAPÍTULO VI - A Promoção da Democracia como Exigência da Fé Cristã

A nossa cultura deve desenvolver-se numa 
base de ciência, deve ser científi ca, quer dizer, 
não acreditar em coisas imaginárias. A nossa 
cultura deve evitar amanhã, qualquer um de nós 
pensar que o relâmpago é mostra de que Deus se 
enraiveceu, a trovoada é a voz do céu que fala ou 
«iran» furioso (…). Camaradas, temos que basear 
a nossa cultura na ciência. Temos de tirar da nossa 
cultura tudo quanto é anticientífi co, mas não hoje 
ainda, amanhã. Mas se trabalharmos bem hoje, 
temos a certeza de que amanhã isso será possível 
(Amílcar Cabral, 1976, pp. 199-200). 

Este capítulo visa demonstrar que, perante o processo de implementação 
da democracia pluralista em Cabo Verde, o Governo da Diocese se posicionou 
a favor, de forma explícita, promovendo a democracia como um valor católico, 
com a particularidade de ter, ofi cialmente, fornecido orientações sobre as 
características do partido que deveria merecer o voto católico e enfatizado a 
desaprovação de partidos cujos princípios ideológicos, objetivos, processos 
preconizados ou realização histórica para que tendem são incompatíveis com a 
conceção cristã do homem.

A sustentação desta interpretação e da sua compreensibilidade, em 
primeiro lugar, contextualiza a Igreja local no período que corresponde 
à I República de Cabo Verde, tomando como referência de observação as 
racionalidades do regime implementado em relação ao fenómeno religioso, 
depois descreve o diálogo entre o Bispado e a Presidência da República, 
as estruturas comunicativas mais representativas durante este período em 
matéria religiosa/política, como trespassadas pela presença da Santa Sé e, por 
fim, apresenta o desenvolvimento como uma reserva de temas conservada à 
disposição para a emissão da comunicação, a partir da qual as comunicações 
católicas se acoplaram ao seu ambiente, selecionando o que se deve ou se 
pode dizer consoante o contexto de vivência.  

Em si mesmo, o posicionamento do Governo da Diocese de Cabo Verde, 
perante a implantação do regime democrático, foi explícito, deu-se tanto aos 
níveis da liturgia, como da pastoral e da ação social e não encontrou no seu 
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corpo ministerial, ao nível das comunicações públicas, vozes dissonantes. 
Assim, entre fevereiro de 1990 e fevereiro de 1991, foi justifi cada, divulgada e 
defendida a posição assumida como a ofi cial do Governo da Diocese perante o 
processo que culmina com a implementação do Estado de Direito Democrático 
em Cabo Verde.    

Para efeitos de sistematização, distinguimos neste processo de 
construção do posicionamento público do Governo da Diocese três fases 
complementares. A primeira corresponde ao período compreendido entre a 
anunciação da abertura política, em 19 de fevereiro de 1990, e a sessão da 
Assembleia Nacional Popular, de maio de 1990, que lançou as primeiras 
bases jurídicas para a abertura política (cf. Cardoso, 1993, pp. 240-242). Nesta 
fase, o Governo da Diocese garante e justifi ca, publicamente, a participação 
eclesial na dinâmica social então em curso. A segunda corresponde ao 
período compreendido entre maio de 1990 e janeiro de 1991, espaço temporal 
que cobre as ulteriores determinações jurídicas que põem fi m ao regime de 
partido único, as conversações partidárias acerca das condições de realização 
das eleições, as campanhas eleitorais e as eleições legislativas, fase durante a 
qual o Governo da Diocese difunde, de forma pública, a leitura católica sobre 
o momento então vivido e a devida ação católica correspondente, fazendo 
uma recorrente justifi cação da sua leitura/observação. A terceira abarca o 
período pós-eleições legislativas, em que as autoridades eclesiais saem em 
defesa pública da posição assumida. 

Destaca-se, em relação à primeira fase, a publicação, em suplemento, da 
homilia49 proferida na Missa Crismal de 1990, que além de intentos como a 
comemoração e o reavivamento, tinha como propósito, segundo as palavras de 
D. Paulino Évora, 

Renovar – cheios de confi ança e em inequívoco espírito de serviço – na 
presença do povo sacerdotal da Nova Aliança, as promessas que, desde 
o dia em que fomos ordenados, são o fundamento do carácter especial 
do nosso ministério na Igreja: «O Espírito do Senhor está sobre mim e me 
ungiu para anunciar a Boa Nova aos pobres, proclamar a libertação aos 
oprimidos…» (In Terra Nova, n.º 169, s/p).

49 Por causa de uma inesquecível visita e não só UMA QUINTA FEIRA SANTA DIFERENTE, 
homilia do bispo D. Paulino na Missa Crismal. Terra Nova, suplemento de abril de 1990. 
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Defende o bispo de Cabo Verde que a Quinta-Feira Santa de 1990 se 
apresentava com uma feição diferente, prenhe de motivos que interpelavam a 
Igreja de Cabo Verde e que interpelavam especialmente aqueles que assumiram 
compromissos decorrentes do sacerdócio ministerial.    

Segundo o exposto na homilia, os primeiros elementos interpelantes 
chegam da visita do papa João Paulo II, em janeiro daquele ano, cujas mensagens 
abarcaram aspetos da vida e da atividade humana em Cabo Verde, como o 
respeito pela vida desde o seio materno, a solidariedade e a corresponsabilidade, 
o desenvolvimento autêntico, a problemática sociocultural e política, os direitos 
fundamentais da pessoa humana, a verdadeira liberdade, o mundo dos jovens e 
a vocação e a fi delidade à vida consagrada (cf. D. Paulino Évora, in Terra Nova, 
n.º 169, s/p). 

A homilia acrescenta que, relativamente ao corpo ministerial, foi uma 
exortação do Papa o reavivamento da sua consagração, presente em Cabo Verde, 
ao serviço da Igreja, com vista a uma nova evangelização:

A nova evangelização que ele nos deixou como especial missão comum 
- posso dizer - o apelo mais exigente e mais forte que o Papa nos lançou 
a todos, mas especialmente a nós os pastores. Ela consistiria e visaria a 
«conversão de consciência dos homens, as actividades a que se aplicam, 
vida e meio ambiente que lhes são próprios» A nova evangelização que o 
Papa nos confi ou e para o qual conta connosco, conforme nos disse no seu 
discurso de despedida «impõe tarefas urgentes na família, na educação 
escolar, na economia e na vida social» em vista a implementação daquela 
«civilização do amor» de que o mundo e Cabo Verde tanto necessitam (D. 
Paulino Évora, in Terra Nova, n.º 169, s/p). 

Seguindo as orientações do Papa, aos pastores foi incumbido o dever de 
ajudarem os leigos a formar o espírito crítico e a crescer no discernimento cristão, 
para saberem comportar-se como construtores da sociedade. Neste sentido, na 
cerimónia em que os sacerdotes renovam os seus votos, o bispo de Cabo Verde 
dirigiu-se, através da homilia, a todos os ministros da Igreja local, invocando a 
abertura, perante o apelo do Papa, com o duplo objetivo de saber descobrir as 
implicações e desafi os para a sociedade de Cabo Verde e pôr uma nova fl orescência 
da vida cristã no limiar do terceiro milénio cristão (cf. D. Paulino Évora, in Terra 
Nova, n.º 169, s/d). 
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É, igualmente, anunciado que, no novo momento sociopolítico que se vivia 
em Cabo Verde, os pastores continuariam a oferecer aos fi éis o manancial da 
doutrina da Igreja, outra recomendação apresentada como lembrada pelo papa 
João Paulo II em Cabo Verde, com o propósito de dar cumprimento à missão 
da Igreja na construção da sociedade cabo-verdiana, formando consciências 
em sintonia e coerência com as diretrizes e exigências de uma ética humana e 
cristã, o que incluía o proclamar da lei moral, denunciar, se necessário, os erros 
e os desvios, esclarecer e persuadir, e a convivência com mais incidência sobre a 
formação da opinião pública (idem).    

Com isso, a Missa Crismal de 1990 demarca-se como um acontecimento que 
possibilitou, comunicativamente, ao responsável pela diocese, a reactualização 
do lema episcopal assumido em 1975, o reforço da sua legitimidade a partir das 
exortações do papa João Paulo II, aquando da sua visita a Cabo Verde, em 1990, e a 
assunção da Doutrina Social da Igreja como suporte programático na persecução 
dos objetivos propostos e como garante da manutenção da independência da 
Igreja (ibidem). 

Em relação à segunda fase do processo de construção do posicionamento 
público do Governo da Diocese perante a implementação do regime democrático 
pluralista, destaca-se a publicitação de cinco comunicações, que atendem ao 
cumprimento dos compromissos assumidos na Missa Crismal. 

A primeira comunicação apresenta-se sob a forma de manual de estudo50, 
cuja estrutura inclui uma introdução que discute o reconhecimento da dimensão 
social e política da missão da Igreja na construção da sociedade e a apresentação 
dos procedimentos adequados para a utilização do manual de estudo.

Ainda oferece orientações acerca de itens como a responsabilidade dos 
cristãos, a missão da Igreja, o contributo da Igreja no campo social e político, a 
vocação e a missão dos leigos na construção duma sociedade animada por valores 
humanos evangélicos, Cristo como a luz e o fermento do mundo, o apelo e o voto 
do Papa aos cabo-verdianos, em forma de citações referentes aos documentos 
papais, conciliares, episcopais, da Congregação para a Educação Católica,

50 Secretariado Diocesano da Ação Social (1990, julho). Manual de Estudo: Igreja Sociedade e Política 
- Princípios da Doutrina Social da Igreja. Praia: Secretariado Diocesano da Ação Social – Caritas 
Caboverdiana.
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às comunicações do bispo cabo-verdiano, assim como, às comunicações de João 
Paulo II, aquando da sua visita a Cabo Verde (cf. Secretariado Diocesano da Acção 
Social, 1990, pp. 17-33). Fecham esta comunicação um léxico político e uma lista 
dos principais documentos da Doutrina Social da Igreja. 

Sobre este manual, que assumiu o propósito de comprovar a realidade 
e a ação sociopolítica da Igreja e de contribuir para a formação da consciência 
pessoal e social, revelando-se um suporte tanto de uma adequada análise dos 
acontecimentos, de um correto conhecimento do papel da Igreja e dos leigos 
enquanto cidadãos, como de uma tomada de posição corajosa, competente e 
atenta a uma política que garanta o bem de todos (idem, contracapa), há carência 
de estudos, não somente sociológicos.

Deste modo, não existem dados públicos que deem conta da sua disseminação 
territorial e do seu impacto na formação da opinião, individual e coletiva, a 
respeito do processo político de 1990-91. Entendemos que esta questão ganha 
pertinência quando notamos as observações referentes ao caráter inesperado dos 
resultados das eleições legislativas de 1991 (cf. Évora, 2004, p. 22).     

A comunicação que se segue é publicada em julho de 1990, sob a forma 
de carta circular51. Na sua introdução, o bispo cabo-verdiano apresenta como 
necessária “uma abordagem a partir de uma vertente diferente” (Diocese de 
Cabo Verde, 1990 julho, p. 1) dos assuntos políticos, então em voga, dado que a 
falta de hábito em tratá-los incorria no esquecimento de certos aspetos. Além do 
passado recente e das suas práticas comunicativas em matéria política, o bispo 
evoca, novamente, as palavras do papa João Paulo II e justifi ca a sua comunicação 
como um imperativo da Igreja em ir ao encontro do homem, do seu ser pessoal, 
comunitário e sociopolítico.          

A primeira parte da carta circular subdivide-se em discussões que versam 
sobre a igreja e a política, o facto político, o bem comum, a participação e a 
democracia, enquanto a segunda parte é dedicada ao aprofundamento do 
dever do discípulo de Cristo, a sua presença ativa e transformadora, a denúncia 
evangélica, a defesa dos direitos da pessoa humana e a dicotomia «política cristã 
ou política dos cristãos». 

51 Diocese de Cabo Verde (1990, julho). Carta Circular: Subsídios para uma ética política. Praia: Diocese de 
Cabo Verde. 
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São signifi cativas duas observações que marcam a abertura da primeira parte. 
De um lado, o bispo emite um juízo valorativo sobre o passado quando, fazendo 
o enquadramento do contexto político, lembra que, passados quinze anos sobre 
a proclamação da independência nacional, abriam-se para os cidadãos cabo-
verdianos possibilidades mais amplas, e também mais corretas, de participar na 
vida pública de maneira mais apropriada (idem, p. 3). De outro lado, antecipa 
os questionamentos da legitimidade da Igreja no tratamento da questão política, 
quando apresenta uma seleção de passagens que constam da Doutrina Social da 
Igreja e, novamente, algumas afi rmações do papa João Paulo II, em Cabo Verde, 
para demonstrar que os assuntos políticos, económicos ou sociais constituem, 
também, áreas em que a Igreja Católica tem competência e que esta não estaria ao 
serviço daqueles que dela gostariam de servir-se para atingir os seus interesses 
políticos (ibidem, p. 5). 

Este momento da construção do posicionamento do Governo da Diocese de 
Cabo Verde, enquanto leitura, mas principalmente enquanto estratégia orientadora 
de ação, estipula a transformação das consciências como requisito elementar para 
a transformação da própria realidade. Assim, aos leigos, enquanto discípulos de 
Cristo, são recordados os deveres que caem sob as suas responsabilidades.

Nesta direção, a carta assenta que, em razão e por exigência da sua fé e da 
sua vocação batismal, o cristão-leigo fará da política uma parte importantíssima 
das suas obrigações, porque, de um lado, a própria política constitui para ele 
um dos deveres para com o próximo e, consequentemente, para com Deus, e, 
de outro lado, porque, nos dias que correm, a participação política torna-se o 
caminho necessário para fazer penetrar na sociedade os valores evangélicos, 
como amor, perdão, justiça, paz, respeito e aceitação mútua (cf. Diocese de 
Cabo Verde, 1990, p. 19). 

Este raciocínio, que evidencia a perceção de que a estruturação moderna da 
vida social impõe que a luta pela prevalência de uma determinada visão de mundo 
passe pelo âmbito político, é sustentado, entre outros aspetos, nas orientações 
dadas pela Congregação para a Educação Católica, que determina que a fé cristã 
valoriza e estimula grandemente a dimensão política da existência humana e da 
atividade em que se exprime, donde resulta que a presença da Igreja, entendida 
como todos os batizados, no campo político é uma exigência da própria fé (idem).
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Logo, a carta estipula que quando o cristão-leigo exerce a política não está a 
viver uma realidade alheia ao reino de Deus, porque a salvação visa o homem todo 
e toda a humanidade e é através de uma maturação progressiva que a salvação 
conduz ao desenvolvimento total do homem e da sociedade, reconciliados 
fi nalmente com Deus e consigo próprios (Diocese de Cabo Verde, 1990 julho, p. 
20), o que, em termos da racionalidade católica, faz da participação do cristão-
leigo na vida política uma manifestação imanente de um desígnio transcendente. 

Este aspeto é evocado quando se explica que o «recado» do papa João Paulo 
II aos fi éis cabo-verdianos, no sentido de serem cada dia mais «luz do mundo e sal 
da terra», constitui uma exigência da fé e da vocação batismal do cristão, que dá 
testemunho da dimensão social da própria adesão a Jesus Cristo e à sua Igreja (idem).  

A terceira comunicação selecionada aparece sob a forma de «Contribuição 
da Igreja Católica para a Elaboração da Nova Constituição»52, saída da reunião 
do Conselho Presbiteral de 23 e 24 de agosto de 1990, sob a presidência do bispo 
de Cabo Verde, e que intenta propor às forças políticas, empenhadas no debate 
acerca do futuro de Cabo Verde, alguns critérios e exigências a serem consideradas 
quando se tratar de elaborar uma nova constituição. 

A introdução e justifi cação desta comunicação, à semelhança das anteriores, 
reitera que a Igreja faltaria gravemente ao seu dever se não oferecesse ao 
país, naquela hora “a um tempo grave e exaltante”, aquilo de que ela, “perita 
em humanidade”, é depositária, ou seja, “os princípios decorrentes da única 
mensagem capaz de fundamentar a dignidade humana e motivar um género de 
convivência que tenha como ponto de referência fulcral, a busca, na verdade e na 
justiça, do Bem Comum”, e esclarece a natureza da missão da Igreja, fazendo uso 
das «autorizadas palavras de João Paulo II» (Voz de Povo, n.º 993, p. 3).  

Evidenciando o que, a partir dos seus critérios e exigências, a nova ordem 
constitucional deveria comtemplar, as observações do Conselho Presbiteral 
demonstram, implicitamente, o que a Constituição, então vigente, não comtemplava 
e, neste sentido, constituíam também leituras sobre a estruturação da ordem 
constitucional da I República. 

52 Contribuição da Igreja Católica para a Elaboração da Nova Constituição. Critérios e exigências 
para nova ordem constitucional. Vozdipovo, de 11 setembro de 1990, p. 3 e Terra Nova, de setembro 
de 1990, p. 3. 
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Descortinamos que os critérios e exigências apresentados denotam um 
denominador dominante: a referência a Deus. Esta comunicação objetiviza 
este aspeto, não somente quando defi ne o ser humano como fi lho de Deus e a 
vida humana como dom natural de Deus, como quando propõe a supressão 
do conceito de estado laico equivalente ao estado laicista e recomenda a 
menção, no Preâmbulo da nova Constituição, do nome de Deus como supremo 
legislador (idem). 

Se é inegável que, na generalidade, todos os itens apresentados nesta 
comunicação buscam a valorização do elemento religioso, de forma específi ca, 
este contributo resgata a fórmula de contingência das religiões estritamente 
monoteístas, dominantes na parte ocidental do mundo, Deus (Luhmann, 
2007a, pp. 132-135), e propõe uma ontologização do homem, centrada na 
transcendência.

A quarta comunicação é um documento da autoria do bispo D. Paulino 
Évora, datada de 26 de agosto, apresentado num curso de animadores de jovens, 
na localidade de Picos, ilha de Santiago e publicada em novembro de 199053. 

O que na apresentação das sugestões para a nova ordem constitucional 
fi cara implícito, ganha visibilidade neste momento. O seu conteúdo não 
focaliza a justifi cação da ação social da Igreja, nem a divulgação da sua 
doutrina social, saindo de um registo predominantemente pedagógico para 
um registo mais crítico-analítico. Evidencia, deste modo, as perceções do 
Governo da Diocese sobre os 15 primeiros anos da Independência Nacional 
e sobre a matéria moral e religiosa, relativamente às quais é construída esta 
denúncia:    

O contexto destes quinze anos de vivência dá-nos conta de como tudo se 
fez, tudo estará (está) montado e organizado para – aproveitando a referida 
vitalidade (e também da vulnerabilidade) do jovem – dar ao jovem um 
rumo e um emprego desajeitado, um rumo e uma aplicação quase sempre 
não conforme com a sua dignidade e suas legítimas aspirações e que se 
resume nisto: procurar subtraí-lo do seu rumo de fé e dos sãos princípios 
morais, cívicos, etc. (D. Paulino Évora, in Terra Nova, n.º 176, p. 3).

53 A juventude em Cabo Verde. Alegrias e preocupações da Igreja local. Orientações Pastorais. Terra 
Nova. Nova, de novembro de 1990, p. 3. e p. 7.
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Assim, ao perspetivar a situação da juventude em Cabo Verde, o bispo cabo-
verdiano, indica os aspetos que evidenciam a responsabilidade do regime de 
partido único e denuncia o programa político do Partido/Estado em relação à 
matéria religiosa, como um programa de propaganda do ateísmo (cf. Terra Nova, 
n.º 176, p. 3). 

Evidencia que, na perspetiva do Governo da Diocese, factos como a 
estipulação, no Boletim Ofi cial n.º 34, de 23 de agosto de 1980, de que o Curso 
de Formação de Professores do Ensino Secundário fosse de feição materialista, 
a recusa da ministração de aulas de Religião e Moral nas escolas ofi ciais, as 
intenções expressas, mas não escritas, de acabar com as organizações católicas 
juvenis, a denúncia de alguns padres a instâncias superiores, a conquista, pelo 
poder político, de alguns elementos infl uentes na Igreja, são indicadores de 
que o período da I República foi marcado pela disputa das consciências e a 
prevalência de visões do mundo, aspeto particularmente destacado no excerto 
abaixo: 

Deita-se ainda uma olhadela para os slogans «Deus ca tem», «o 
homem vem do macaco», «a Igreja é atrasada», «a religião traz o 
obscurantismo», etc., etc.! Eles tinham que fazer obrigatoriamente 
parte da bagagem da sabedoria dos homens de hoje e de amanhã (D. 
Paulino Évora, op. cit., p. 3).

Deste modo, este documento constitui um momento relevante na defi nição 
do posicionamento do Governo da Diocese, na medida em que contém uma 
leitura do passado e uma perspetivação do futuro, sob o crivo dos valores. O 
passado é avaliado e denunciado enquanto cumprimento de um dever imposto 
à Igreja pela sua própria doutrina social. Limitada a sua contribuição específi ca 
nos assuntos temporais no campo da formação das consciências, conclui o bispo 
cabo-verdiano que: 

… verdadeiramente a impressão geral que, como Pastor, recolhi no 
contexto que nos foi oferecido (imposto?) viver nestes 15 anos se salda 
na sementeira quase generalizada de anti-valores em simultâneo ou na 
sequência da destruição dos valores autênticos. E, para que a sedução 
fosse maior e a adesão mais «motivada» até se deu o nome de «progresso» 
a todo esse processo (idem). 
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A comunicação que fecha o que defi nimos como a segunda fase do processo de 
construção do posicionamento do Governo da Diocese perante a implementação 
da democracia pluralista assume a forma de mensagem de Natal54, publicada pela 
diocese de Cabo Verde, em pleno período da campanha eleitoral para as eleições 
legislativas, que teriam lugar no dia 13 de janeiro de 1991. 

Espelha a avaliação que o Governo da Diocese fez do momento político vivido, 
explica o interesse da Igreja nas eleições supracitadas, justifi ca a participação 
católica nas eleições, como ação legítima a partir da Doutrina Social da Igreja, e 
discorre sobre o voto, o seu signifi cado, enquanto dever e direito a que um cristão 
não podia esquivar-se, e sobre as qualidades do voto, mais especifi camente, as do 
voto católico.  

Descortinamos que esta comunicação também não tem como principal 
objetivo expor e explicar os conteúdos da Doutrina Social da Igreja em relação à 
matéria política, mas explicar porque os católicos deveriam votar e como deveriam 
fazê-lo. O dever do voto é fundamentado numa lógica religiosa que resgata no 
Evangelho tanto o cumprimento do dever cívico de José, como o comportamento 
de Jesus em relação à política (cf. Diocese de Cabo Verde, 1990 dezembro, pp. 2-3) 
e resgata as indicações fornecidas pelos papas João XXIII e Paulo VI, nas décadas 
de cinquenta e sessenta (idem, p. 5).

A mensagem mostra ainda que o Governo da Diocese estava consciente 
de que o posicionamento da Igreja tinha ressonância nas disputas políticas, sob 
a acusação de ingerência nestes assuntos. Apresenta as acusações, violações, 
profanações de sacrários e também ataques, verbais e escritos, a sacerdotes, 
como o saldo para a Igreja. Entretanto, insiste na atenção às eleições de 13 de 
janeiro e 17 de fevereiro, descrevendo-as como atos cívicos transcendentes, na 
medida em que são as primeiras eleições verdadeiras; alega não querer assumir 
a responsabilidade do silêncio e que a dimensão moral de tal ato cívico confere à 
Igreja uma certa competência política (ibidem, pp. 2-3).   

Estabelecendo uma correspondência entre as características que defi nem um 
cristão, sujeito a honrar a Cristo e à sua Igreja e servir ao bem comum, sendo fi el 
à sua consciência na vida pública, esta comunicação propõe que este não pode

54 Diocese de Cabo Verde (1990, dezembro). Natal 1990 – Mensagem do Nosso Bispo D. Paulino Évora. 
Praia: Diocese de Cabo Verde. 
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deixar que alguém patrocine as suas opções políticas, (cf. Diocese de Cabo Verde, 
1990 dezembro, p. 5) e que o seu voto, como o de qualquer cidadão, deve ser livre, 
consciente e coerente.

Entretanto, a especifi cação da coerência do voto católico explicita que este 
deve corresponder aos princípios da fé que professa, enquanto desejo e dever, o 
que na prática deve traduzir-se no voto na lista do partido que mais e maiores 
garantias lhe dá de respeito pelos princípios da doutrina da Igreja e na rejeição da 
lista daquele partido que ele sabe que se identifi ca mais ou menos com sistemas, 
interesses ou ideologias contrárias aos princípios e verdades da sua fé. 

Fica assente que não merecem a confi ança e o voto os programas políticos 
que não asseguram os respeito pelos valores mais fundamentais, como a religião, 
a família, a vida, mesmo a vida ainda dentro do ventre materno, a liberdade, 
que não assegurem o direito ao trabalho, à justiça e à verdade, o direito à livre 
participação na vida pública, à informação objetiva, ao exercício das liberdades 
políticas, que não defendem os lugares de culto, o ensino livre, a propriedade 
privada e outros valores que se prendam com o seu destino temporal e eterno 
(idem, p. 9). Em suma, determina:

… aos católicos está vedado, está proibido dar o seu voto a partidos 
cujos princípios ideológicos, os objectivos e processos que preconizam a 
realização histórica para que tendem, se lhes afi gurem incompatíveis com 
a concepção cristã do homem e da sua vida em sociedade (Diocese de 
Cabo Verde, 1990 dezembro, p. 9).     

Segundo o bispo cabo-verdiano, é justamente por causa da fidelidade 
que a Igreja deve ao Evangelho, que ela não pode deixar de recordar que, 
se o cristão é livre na sua escolha partidária, essa escolha deverá, por uma 
simples questão de coerência, conformar-se com as exigências da sua fé 
(idem, p. 10). Ainda, a mensagem chama a atenção sobre a participação dos 
ministros da Igreja no processo político e declara que a Igreja não reconhecia 
nenhum grupo ou movimento ou dirigente político como defensor exclusivo 
ou privilegiado do seu pensamento (ibidem, p.10). Com isso, a defesa da 
independência da Igreja destaca-se como limite, tanto à atividade política 
dos ministros consagrados, como à aproximação das estruturas do sistema 
político.  
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Conforme averiguámos, a justifi cação e a apresentação deste posicionamento 
público do Governo da Diocese foram momentos que também permitiram a defesa 
da posição assumida pelo Governo da Diocese. Demarcamos, convencionalmente, 
a defesa deste posicionamento tomando como marco a publicitação dos resultados 
das eleições legislativas, momento a partir do qual a vitória do MpD, enquanto 
facto, aparece na imprensa como favorecida pela posição assumida pela Igreja de 
Cabo Verde55. 

Assim, a debelação da “série de boatos, insinuações, críticas e até calúnias de que 
a sua acção tem sido objecto por parte de cidadãos, militantes ou não dos Partidos 
Políticos”56, sustenta o documento que descrimina a defesa da posição do Governo 
da Diocese, apresentado em forma de comunicado e datado de 23 de janeiro de 1991. 

Em seis pontos, é exposto que o Governo da Diocese se congratula com o 
reconhecimento da importância e do papel da Igreja na sociedade cabo-verdiana; 
lembra que a contribuição desta no que respeita ao bem comum situa-se no 
campo da formação das consciências e que todas as afi rmações e orientações que 
os responsáveis da Igreja produziram estão escritas e são públicas; afi rma que a 
Igreja não pediu nem aceitou compromissos com qualquer Partido, nem impôs 
a ninguém a orientação do seu voto; não prometeu nem exigiu favores; não 
impôs aos católicos o dever da simpatia ou militância em determinado partido 
político; e defende que os resultados das eleições, para qualquer dos Partidos 
foi fundamentalmente conseguido graças à liberdade e à decisão dos cidadãos, 
anunciando que nenhum responsável da Igreja impôs represálias ou dirigiu 
ameaças aos católicos (cf. Terra Nova, n.º 178, p. 4). 

Na análise deste terceiro momento, igualmente merece atenção que, no fecho 
do comunicado, quando apela a todos os cabo-verdianos para a conservação da 
serenidade e do bom senso, também se determina que «Nenhum outro Nome 
foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos» e «A verdade vos fará 
(verdadeiramente) livres» são afi rmações a manter nas opções humanas. Com 
isso, repete a hierarquia da Igreja local que nenhum Partido se pode apresentar, 
por si só, como redentor e salvador do homem ou da sociedade.

55 Vide, por exemplo, o artigo «A vitória do MPD e a derrota do PAICV. Uma abordagem sociológica», 
de Fernando Lopes Robalo, in Vozdipovo, de 26 de janeiro de 1991, p. 2. 
56 COMUNICADO DO CONSELHO DIOCESANO - PELA VERDADE E PELA SERENIDADE. 
Terra Nova, de janeiro de 1991, p. 4.
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Estas passagens ganham destaque porque evidenciam não apenas a reiteração 
da autonomia e a prevalência do elemento religioso, como também, permitem 
a atualização de uma das armas episcopais de D. Paulino Évora de 1975. Com 
isso, à semelhança do que vimos em relação à Independência Nacional, o peso 
da mudança política em curso é relativizado numa lógica que subordina a leitura 
dos factos humanos à transcendência.   

A pesquisa realizada permitiu-nos constatar que, simultaneamente aos 
momentos deste processo de construção do posicionamento do Governo da 
Diocese, eram publicitadas, por exemplo, nos jornais Vozdipovo e Tribuna, algumas 
comunicações, em forma de artigos de opinião sobre o momento político da época, 
que consideraram o fator católico no desenrolar do processo de implementação 
do regime democrático57. 

Nesta categoria de comunicações destaca-se o documento do PAICV, 
publicado alguns dias antes das legislativas de 1991, que estipula a garantia da 
continuidade da liberdade religiosa como foco de diálogo entre o futuro Estado 
de direito democrático e a religião58. Também aqui, no desenho de uma nova 
confi guração comunicativa entre os âmbitos religioso e político, as bases são 
resgatadas ao passado, como se compreende quando se atenta que a questão 
da liberdade religiosa é um conteúdo programático histórico deste partido (cf. 
PAICV, 1998a, pp. 115-116; Terra Nova, n.º 4, p. 359).

Entretanto, como averiguámos acima, o posicionamento do Governo da 
Diocese, na avaliação feita ao regime do partido único e nas orientações conferidas 
à qualidade do voto do católico, não problematiza a questão da liberdade 
religiosa, mas a questão dos valores difundidos durante a I República, em relação 
à qual, entre os dois partidos concorrentes às eleições legislativas de 13 de janeiro 
de 1991 e entre os dois candidatos concorrentes à Presidência da República, nas 
eleições de 17 de fevereiro de 1991, apenas um se via sujeito a avaliação. 

57 Também a título de exemplo, vide Estrela, Jacinto (1990, outubro 27). A aprendizagem da 
Democracia. Vozdipovo, p. 2; Neves, José Maria (1990, novembro 13). Nós e a Religião. Vozdipovo, p. 
2; Lima, A. Germano (1991, janeiro 10). Não violem o sentimento religioso do nosso povo para fi ns 
eleitoralistas. Vozdipovo, p. 4.
58 Cf. Com PAICV, garantir o futuro – O Partido e a religião. Tribuna, de 2 de janeiro 1991, p. 13. 
59 Vide o artigo «Nô Pincha» Entrevistando o P. Lino Bicari, in Terra Nova, de julho de 1975, p. 1, p. 
3 e p. 8.
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Nascido num contexto em que “assistia-se à emergência de um novo 
paradigma nas relações humanas, nas relações entre o indivíduo e o Estado e 
nas relações entre os Estados” (Cardoso, 1993, p. 258), o MpD apresentou-se 
irrepreensível em relação às decisões da I República, enquanto o PAICV somente 
correndo o risco de uma profunda descaracterização poderia desligar-se do seu 
passado, factos aos quais não são alheias as reconstruções discursivas sobre a 
democracia em Cabo Verde, analisadas em Gomes dos Anjos (2002). 

Portanto, construído numa lógica comunicativa religiosa e tomando como 
referência elementos próprios e do seu ambiente, o sentido do posicionamento do 
Governo da Diocese atualiza acontecimentos passados e potencializa um futuro a 
partir de uma estratégia que visa a defesa da implementação de um novo regime 
político, cujas garantias foram buscadas na substituição da direção partidária à 
frente do executivo e do legislativo. 

Todavia, até que ponto o posicionamento do Governo da Diocese auxiliou 
a vitória do MpD? Qual foi a infl uência do voto católico nesta vitória? Terá o 
posicionamento do Governo da Diocese condicionado o voto dos simpatizantes 
e militantes do PAICV? Roselma Évora defende, que de uma forma geral, a 
Igreja Católica não chega a assumir um papel de extrema relevância no processo 
de transição para a democracia em Cabo Verde e que, no processo de abertura 
política, manifestou o seu apoio imediato ao partido da oposição, em função dos 
ressentimentos com o regime por algumas razões que não iam ao encontro do 
clero católico local (Évora, 2004, p. 31), mas não se pronuncia sobre o efeito deste 
apoio nos resultados eleitorais.  

Se se toma como base a teoria dos sistemas autorreferentes e autopoiéticos, esta 
leitura minimiza o sentido do posicionamento da Igreja Católica. Resume-se esse 
posicionamento ao «apoio imediato» à oposição, em função dos ressentimentos 
provocados pela Lei da Reforma Agrária e pela Lei da Interrupção Voluntária 
da Gravidez, por exemplo? Se os ressentimentos constituem aqui uma chave 
importante, em que se sustentaram?

Não terá constituído este momento uma ocasião lida pela Igreja Católica 
como propícia para inviabilizar os resquícios do Partido/Estado, com o qual 
disputou as consciências individuais, ou seja, com quem disputou o «governo 
direto da realidade», um confronto inevitável na medida em que o PAIGC/CV se 
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autodescrevia como a luz da sociedade e do Estado, condição ao abrigo da qual 
reclamava a tutela do projeto de “criação de um homem novo” (Cardoso, 1993, p. 
183), enquanto esta Igreja se descreve como «perita em humanidade» e guardiã 
e mensageira daquele que é “a luz dos povos” (Lumen Gentium n.º 1, in Concílio 
Vaticano II, 1998, p. 11)? 

Não terá sido uma oportunidade que se apresentou vantajosa para derrotar 
uma “engenharia social” (Cardoso, 1993, p. 183) que, nos seus princípios primários, 
votava a religião a um papel marginal, condenada ao desaparecimento dentro do 
progresso que preconizava, portanto, uma oportunidade para fazer vingar uma 
mundividência que havia sido subalternada, a mundividência teológica? 

A exploração destas questões/hipóteses, que entendemos como reveladoras 
da compreensibilidade do sentido do posicionamento do Governo da Diocese 
perante o processo de implementação do pluripartidarismo, principia, conforme 
havíamos avançado, com a observação do enquadramento dado à relação Estado/
Igreja na I República de Cabo Verde. 

1. O Enquadramento da Igreja Local nas Racionalidades da 
Democracia Nacional Revolucionária.

Segundo o Relatório do Conselho Nacional do PAICV para o III congresso, 
o Partido defi niu, desde os primórdios da sua fundação, a sua política em relação 
às confi ssões religiosas, na base do princípio do respeito pela liberdade de crença 
e concomitantemente pela liberdade de não ter religião, sendo que tal princípio 
implica a aceitação e a proteção das práticas e crenças religiosas do povo, permitidas 
legalmente, e o respeito pelos sentimentos religiosos, pelas instituições religiosas e 
pelas hierarquias de tais instituições (PAICV, 1998a, pp. 115-116).  

Neste sentido, lembrou o Conselho Nacional que foi possível estabelecer-
se um quadro de relacionamento que permitiu a todas as confi ssões religiosas 
organizadas praticarem o culto e exercerem a sua atividade em total liberdade, 
destacando que com a Igreja Católica nem sequer se chegou a pôr o problema do 
reconhecimento pelo Estado, tendo em conta a antiguidade da sua presença em 
Cabo Verde e, sobretudo, o profundo enraizamento do catolicismo na sociedade 
e na cultura cabo-verdiana (idem, p. 116). 
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Se, como vimos antes e acima, a leitura político-partidária da relação entre a 
Igreja Católica e a I República de Cabo Verde toma como ponto central a liberdade 
religiosa, a caracterização das relações entre as igrejas e o poder político durante 
os primeiros 15 anos da República de Cabo Verde, ao nível das ciências sociais, 
ainda não mereceu uma abordagem sistematizada. Ementes, é comentada, tanto 
em testemunhos, como os de Martins (1995) e Almada (2011), como em análises 
de natureza científi ca, como as de Furtado (1997) e Koudawo (2001), por exemplo.  

Martins sustenta a tese de que o regime tinha relações muito tensas com a 
Igreja Católica e receava que as mesmas se agudizassem e tivessem repercussões 
negativas no próprio regime, o que explica porque o jornal Terra Nova não foi banido 
(Martins, 1995, p. 251), enquanto Almada relaciona os embates do Estado com a 
Igreja Católica com a tomada de certas medidas que não tiveram sufi cientemente 
em conta, nem o momento, nem a realidade sociológica e cultural cabo-verdiana, 
apontando como casos exemplifi cadores a Lei da Reforma Agrária de 1982 e a Lei 
da Interrupção Voluntária da Gravidez, em 1986 (Almada, 2011, pp. 78-79).       

A análise de Furtado chama a atenção para a natureza ideológica dessas 
instituições, sustentando que, enquanto instituição de grande penetração social, 
a Igreja Católica se mantém equidistante do regime e sistema políticos vigentes e 
que para isso contribuíram tanto as medidas tomadas como as posições político-
ideológicas do PAIGC/CV conotadas com o comunismo do Leste europeu, 
aspetos que, no seu entender, explicam que, fundamentalmente, as relações do 
regime com a Igreja Católica tenham sido sempre, se não tensas, pelo menos de 
equilíbrio precário (Furtado, 1997, p. 174).

Fafali Koudawo inscreve essa relação no domínio da resistência, defendendo 
que a Igreja Católica desempenhou um papel muito importante enquanto entrave 
ao poder do PAIGC/CV. Sustenta este autor que, apesar dos choques da instalação 
do Estado PAIGC/CV com as posições adquiridas pela Igreja Católica, esta, longe 
de ter sido asfi xiada ou votada ao ostracismo, pôde continuar a desempenhar um 
papel importante como instituição religiosa e, sobretudo, como força de resistência 
ao projeto de controlo total da sociedade pelo partido único (Koudawo, 2001, p. 122). 

Salienta que, benefi ciando de uma margem de manobra excecional em 
relação às outras instituições da sociedade civil, a Igreja Católica transformou-se 
no refúgio de uma contestação permanente às tendências hegemónicas do partido 
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único. E destaca o papel do mensário Terra Nova que, em função do controlo do 
partido único sobre a imprensa, se tornou um domínio privilegiado do exercício 
da liberdade de opinião, sendo um caso único nos países lusófonos de África 
(idem, pp. 122-123).

Segundo Koudawo, a margem de manobra de que benefi ciava a Igreja 
Católica, ou seja, a posição adotada pelo Estado PAICV face a esta instituição 
religiosa, é inteligível mediante a consideração da sua infl uência intelectual e 
moral efetiva sobre largos segmentos da população (ibidem, p. 125) e enquanto 
estratégia político/partidária que, ao deixar uma instituição, em princípio 
desprovida de vocação política, desempenhar o papel de emissor e retransmissor 
do discurso contestatário, balizava as vozes da oposição e limitava de antemão 
o alcance deste discurso, negando-lhe toda a dimensão política (Koudawo, 
2001, p. 123).

Ressalta, ainda, que essa estratégia de não intervenção para desdramatizar 
as resistências não produziu resultados favoráveis ao governo, dado que a Igreja 
aproveitou isso para se rodear de uma auréola tribunícia que não tivera durante 
a colonização, colocando-se decididamente no coração da vida social e, daí, 
exercendo um magistério, cujo domínio privilegiado foi a defesa da ordem moral, 
o que lhe valeu um novo enraizamento popular (idem, pp. 123-124).

Se aceitarmos que um regime político é o conjunto das instituições que regulam 
a luta pelo poder e o seu exercício, bem como a prática dos valores que animam 
tais instituições, estas entendidas, por um lado, como a estrutura orgânica do 
poder, incluindo-se a escolha dos dirigentes, e, por outro lado, como as regras e os 
mecanismos que vão permitir regular a luta pelo poder, o seu exercício e as funções 
sociais que a ele estão ligadas (Levi, 2004, p. 1081), a laicidade e o pragmatismo/
realismo destacam-se como os princípios/valores do regime implementado em 
Cabo Verde, em 1975, que tocam diretamente a questão religiosa. 

É signifi cativo que o chefe do governo da I República tenha lembrado que 
a primeira missão do Banco Mundial a Cabo Verde, em 1975-76, considerou 
que Cabo Verde era um país impossível e que foi sobretudo com base no 
realismo e no pragmatismo político que o país avançou. Saliente-se ainda que 
tenha destacado que este realismo e pragmatismo foram inspirados em Amílcar 
Cabral (cf. Lopes, 2004, p. 130).
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De outro lado, durante o período da luta pela libertação nacional da Guiné e de 
Cabo Verde, o PAIGC estipulou, ao nível do seu programa diretor, que o Partido é 
“a raiz e o tronco que dá outros ramos ao desenvolvimento da nossa luta” (Cabral 
1976, p. 164). Neste sentido, por exemplo, cabia ao Partido determinar o grau 
de compatibilidade da religião com o caráter nacional do movimento libertador 
(Cabral, 1976, p. 232). 

No programa do Partido, considerado uma síntese elaborada da sua 
ideologia, estipularam-se como opções, entre outros aspetos, o regime 
republicano, laico e anti-imperialista (cf. PAICV, 1984, pp. 11-12; Pires, 1984, 
p. 446). Afi rmou o Presidente Aristides Pereira que o legado ideológico de 
Cabral sustentava o programa do Partido e ao Estado de Cabo Verde cabia 
ser o instrumento de luta para a realização do objetivo fi xado pelo Partido, 
o da construção de uma sociedade cabo-verdiana renovada, sujeito ativo da 
sua própria história, e liberta, defi nitivamente, da exploração do homem pelo 
homem (cf. Pereira, 1984, p. 45).

Deste modo, após a independência, o PAIGC instaura, em Cabo Verde, 
um regime que adota a designação de «Democracia Nacional Revolucionária» 
e/ou «Democracia Participativa», consagra na própria Constituição o princípio 
do partido único como força dirigente da Sociedade e do Estado e se declara 
possuidor de uma legitimidade histórica perene (Querido, 1989, p. 81). 

O texto da Proclamação da Independência de Cabo Verde estipulou que o 
PAIGC foi e continuará a ser a força, a luz e o guia do povo e a força política 
dirigente da sociedade, e delimitou a miséria, a fome e o analfabetismo como 
as componentes do subdesenvolvimento a combater na construção do país60.

Deste modo, fi éis ao que havia fi cado estipulado, tanto a LOPE, de 1975, 
como a primeira Constituição da República, de 1980, confi rmam o PAIGC 
como a força política dirigente da sociedade e do Estado (Silva, 2010, p. 407 e 
p. 47), o mesmo sucedendo com a primeira revisão da Constituição de 1981, 
quando se formaliza o fi m da unidade com a Guiné-Bissau e a criação do 
PAICV (idem, pp. 71-72). 

60 «Texto da Proclamação da Independência». Boletim Ofi cial da República de Cabo Verde, de 5 de julho 
de 1975, p. 3.
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Com isso, segundo o vocabulário durkheimiano, o Partido/Estado 
assumia-se como o «cérebro social», uma condição que lhe permitia estar acima, 
inclusive, da lei fundamental que legitimava a sua condição (Cardoso, 1993, 
p. 99). Competia-lhe agir pela persuasão e infl uência, visando, sobretudo, a 
consciencialização, esclarecimento e orientação das massas (Pereira, 1978, p. 
126), desempenhos que evidenciavam o seu papel de guia da sociedade cabo-
verdiana rumo ao desenvolvimento e à justiça social (PAICV, 1988b, p. 64), os 
valores centrais do seu ideário revolucionário. 

Entretanto, se, por um lado, a Independência Nacional necessitou de 
ferramentas formais para o funcionamento do Estado nascente e a consequente 
clarifi cação das linhas ideológicas suporte, acarretou, por outro lado, a elaboração 
de estratégias de apoio à governação. Descortinamos que atendendo a esta 
demanda e fazendo uso da legitimidade investida em si, nas vésperas de 5 de 
julho de 1975, o Conselho Superior de Luta do PAIGC apelou a todos os Estados, 
Governos, organizações e organismos internacionais que reconheçam de jure a 
República de Cabo Verde e que

 dêem uma ajuda material concreta e substancial em especial nos domínios 
fi nanceiro, do abastecimento em géneros de primeira necessidade e 
técnico à República de Cabo Verde, cujo acesso à Independência ocorre 
no termo de longos séculos de desenfreada exploração colonialista e de 
abandono total das suas populações, e de perto de uma dezena de anos 
de seca contínua, que deixaram o Arquipélago numa situação económica 
e social catastrófi ca, tragicamente caracterizada pela ameaça actual e real 
da fome61. 

Alguns anos depois, o Presidente da República e Secretário-geral do 
Partido descreveria a situação económico-fi nanceira resultante da dominação 
colonial como extremamente difícil e refl exo integral de séculos de exploração 
e abandono, marcada essencialmente pela ausência de infraestruturas básicas 
e de estruturas produtivas, pelo mau aproveitamento dos recursos locais, 
pelo desequilíbrio e dependência do comércio externo, pela dependência do 
aparelho monetário e fi nanceiro, pelo analfabetismo e pela falta de quadros 
técnicos qualifi cados (cf. Pereira, 1978, p. 40).

61 PAIGC: Declaração da Reunião Alargada de 24 e 25 de junho de 1975. Boletim Ofi cial da República 
de Cabo Verde, 5 de julho de 1975, p. 2.



302

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

Notamos, ainda, que o Estado cabo-verdiano, dirigido por um partido 
que via a religião como parte constituinte da cultura, esta defi nida como um 
“fenómeno em expansão, em desenvolvimento”, cuja principal característica é 
a relação de dependência e reciprocidade com a realidade económica e social do 
meio, “com o nível de forças produtivas e o modo de produção da sociedade que 
a cria” e que, “fruto da história, refl ete, a cada momento, a realidade material e 
espiritual da sociedade, do homem-indivíduo e do homem-ser social, face aos 
confl itos que os opõem à natureza e aos imperativos da vida em comum” (Cabral, 
1976, pp. 229-230), estipulava o não favorecimento político de alguma associação 
de natureza religiosa como um imperativo interdependente ao fortalecimento da 
unidade nacional, uma determinação programática que encontra suas raízes no 
período da luta de libertação (cf. Cabral, 1974, pp. 70-75). 

Assim, reclamando para si a resolução dos problemas afetos ao 
subdesenvolvimento, o Estado cabo-verdiano, constituído como “a alavanca 
decisiva da construção do progresso” (Pires, 1984, p. 459), germina como laico e 
encontra nas relações internacionais uma estratégia de apoio ao desenvolvimento, 
tomando como base a fraqueza económica de Cabo Verde, que não permitia “tomar 
posições e atitudes erradas”, nem “fazer muito barulho ou levantar muita onda”62.  

Estes dois aspetos, na nossa apreciação, são fundamentais para a compreensão 
da posição da Igreja local dentro da ordem social pós-colonial e da natureza do 
diálogo que a Presidência, sob a luz do Partido e em nome do Estado, internamente 
estabeleceu com o Governo da Diocese e externamente determinou com a Santa 
Sé. Ainda acrescentam dados à explicitação da margem de manobra excecional, 
concedida pelo regime à Igreja local, conforme Koudawo (2001, pp. 122). 

De um lado, a Independência Nacional de Cabo Verde estipula formalmente 
que a Igreja local, contrariamente à situação política colonial, deixa de usufruir de 
uma posição privilegiada perante a administração política. Consequentemente, 
a unidade política Cabo Verde-Guiné-Bissau e «o retorno a África» tornaram 
possível a entrada de emigrantes muçulmanos e a organização do Islão no 
arquipélago nas décadas seguintes (cf. Silva, 2005, p. 429), situação que durante 
séculos havia sido contida. 

62 Cabo Verde, um mês e meio depois da Independência. Pedro Pires analisa a situação atual. 
Vozdipovo, de 28 de agosto de 1975, p. 7.
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Então, a autonomização do Estado Cabo-verdiano em relação ao fator 
religioso, processo edifi cado sob o desígnio da garantia da liberdade religiosa 
(cf. PAICV, 1988a, p. 115) signifi cou, para a Igreja local, o desmoronar de uma 
relação que lhe permitia infl uenciar, a partir do âmbito onde se tomam as decisões 
coletivamente vinculantes, a diferenciação plural do subsistema religioso em 
Cabo Verde63. O novo Estado sobrepôs a noção de nação africana (cf. Fernandes, 
2006, p. 179) à noção de nação cristã, no âmbito do projeto de retorno às origens, 
que dispensou o suporte religioso. 

De outro lado, a fase revolucionária marcou a relação religião/política 
no que viria a ser a I República de Cabo Verde com a difusão do slogan 
político que afiançava que «Deus não existe» (cf. Vaschetto, 1987, p. 318), 
como derivativo de um contexto político que propalou a separação entre a 
Igreja e o Estado e que criticou a aliança entre a hierarquia da Igreja Católica 
e o Estado Novo. 

Nas palavras de um ex-dirigente político do PAIGC/CV, relativamente 
à clássica máxima de Marx, “o PAIGC sabia que a história de Cabo Verde é 
indissociável da Igreja Católica e teve esse facto em conta. Ofi cialmente, nunca 
considerou a religião ópio do povo, apesar de que, individualmente, alguns 
dos seus membros o tenham feito” (Ex-dirigente do PAIGC/CV, entrevista de 
9.05.2012). Acrescenta este interlocutor que:

 

É verdade que grande parte dos quadros do PAIGC rompera com o sistema 
colonial por via de uma cultura política de esquerda, da social-democracia 
ao marxismo-leninismo. Porém, as opções eram muitas e ninguém estava 
autorizado a perguntar a ninguém qual era a sua preferência religiosa. 
O PAIGC era um movimento político moderno e não tinha religião. 
Nesse contexto, nenhum fundamentalismo religioso era bem-vindo e 
qualquer religião podia contribuir para a libertação individual e coletiva. 
Creio que entre a missão civilizadora e o marxismo-leninismo, entre 
o fundamentalismo e o ateísmo, a minha geração teve o privilégio de 
escolher a liberdade (idem). 

63 A diferenciação do subsistema religioso em Cabo Verde, particularmente nos 15 anos da I 
República, pode ser apreciada em Silva (2005, pp. 429-432).
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É plausível que a determinação programática, descrita como liberdade 
religiosa, que também inclui o direito à não profi ssão de uma religião, tenha 
proporcionado ao Partido/Estado uma base para não selecionar esses assuntos 
como merecedores de um pronunciamento ofi cial, seja aquiescendo, seja 
repudiando a posição de alguns militantes, tanto relativas à máxima «ópio do 
povo» como à máxima «Deus não existe». 

Todavia, este silêncio, como vimos acima, teve ampla ressonância no 
âmbito da hierarquia católica local, permitindo-lhe sustentar que a laicidade 
preconizada traduziu-se em laicismo, não se coibindo de responsabilizar o 
Partido/Estado. Ecos dessa ressonância também aparecem nos discursos do 
papa João Paulo II em Cabo Verde. Por exemplo, na homilia da celebração 
eucarística de Quebra Canela, põe em causa o colonialismo e o Estado Novo, 
mas também a condição de força, luz e guia do homem cabo-verdiano que 
o PAICV reclamava, a partir da defesa da proeminência da fórmula de 
contingência do catolicismo, aspeto que nunca conheceu a negação no quadro 
da escravatura ou do fascismo: 

NÃO às descriminações de todo o tipo; jamais a escravização do homem 
pelo homem; nunca mais qualquer forma de violência, demolidora da 
dignidade das pessoas; jamais, nunca mais, a negação dos direitos de Deus 
sobre o homem: «o homem que vive é a glória de Deus»64.

 Quanto ao caráter pragmático do regime, têm sido apontados aspetos 
relacionados com a política nacional e internacional, como, por exemplo, o 
desnivelamento entre a política externa do Estado e a do Partido (cf. Lopes, 2002, 
p. 474). Concernentes ao catolicismo, como vimos, as observações indicadas 
debruçam-se com frequência sobre a passividade pragmática do regime perante 
o jornal Terra Nova, deixando na invisibilidade um outro organismo católico, 
a Cáritas Cabo-verdiana, e ignoram o pragmatismo das relações diplomáticas 
com a Santa Sé. 

64 Homilia do Papa na Missa de Quebra Canela: Pela Construção da civilização do amor. Vozdipovo 
Dossier, de 30 de janeiro de 1990, p. III; Mensagem de João Paulo II aos Caboverdianos. Com o Papa, 
para Cristo. Discursos da sua visita pastoral a Cabo Verde de 25 a 27 de janeiro de 1990. Praia: Edição da 
Diocese de Cabo Verde, p. 37. 
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Providenciados os Estatutos em 1 de março de 1976, a Cáritas Cabo-verdiana 
é instituída como o instrumento da pastoral social da Igreja de Cabo Verde e 
é reconhecida como associação dotada de personalidade jurídica e autonomia 
fi nanceira pelo governo da República de Cabo Verde, através do Ministério da 
Justiça, em 26 do mesmo mês (Vaschett o 1987, p. 653). 

O alcance deste organismo e o seu enraizamento na realidade social em Cabo 
Verde é um assunto, até ao presente, de conhecimento exclusivamente eclesial, 
não sendo público o seu impacto na vida da população ao longo dos anos de vida 
da Igreja local. Entretanto, é signifi cativo que, em 1986, tenha merecido destaque, 
no órgão comunicativo ofi cial do Governo65, o trabalho do Pe. Pedro de Marchi, 
responsável pela construção de moradias para leprosos e pessoas que viviam na 
rua, que se referiu à Cáritas, ao apoio dado pelo Núncio Apostólico na recolha 
de fundos e aos novos projetos, como o trabalho pastoral em comunidades do 
concelho, que não dispunham de estradas.

Este caso demostra que é plausível que, nos limites dos feitos da força 
dirigente da sociedade e do Estado, outras instituições, como a Cáritas, 
encontraram espaço para um desempenho que formalmente tinha sido 
estabelecido como emanante da força dirigente. Evidencia igualmente que se, 
formalmente, o Partido abarcava todo o Cabo Verde, a sua máquina de força, 
o Estado, não atendia, simultaneamente, a tudo dentro do território, e que o 
Estado não dispensou determinadas ajudas. 

Em contrapartida, tais situações possibilitaram à Igreja a legitimação da sua 
autoridade na defesa do homem cabo-verdiano e da sua dignidade, o que foi 
evidenciado pelo Pe. Marchi quando sustentou que “a Igreja não faz nenhuma 
distinção na escolha das pessoas a quem concede ajuda. Procura elevar toda a 
gente, para que todos se tornem autónomos” (Vozdipovo, n.º 544, p. 4). 

Relativamente ao mensário dos capuchinhos, João Nobre de Oliveira 
sustenta que começando por ser conivente com as forças vencedoras, entrará 
depois em choque com elas e dará voz à oposição, tornando-se no único órgão

65 Cf. O Trabalho da Igreja na Comunidade de Tarrafal de Monte Trigo. Vozdipovo, de 3 de maio de 
1986, p. 4. 
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crítico do novo regime cuja circulação era tolerada (Oliveira, 1998, pp. 590-591). 
Segundo este autor, aquando da Independência, em nome da liberdade religiosa 
e como forma de não hostilizar os crentes, o poder político tolera a existência 
de publicações religiosas (idem, p. 590), uma hipótese que aproxima esta leitura 
da de Koudawo (2001), na consideração da dimensão numérica dos cristãos em 
Cabo Verde, particularmente dos católicos. 

Terra Nova substitui o Repique do Sino, também pertença dos Irmãos 
Capuchinhos de Cabo Verde, já que com a Independência surgiria uma terra 
nova e logo havia que renovar tudo, incluindo o jornal da Igreja. Revelador 
das boas relações com o PAIGC é o facto de ter sido composto e impresso na 
Imprensa Nacional de Cabo Verde do n.º 4 ao n.º 73 (Oliveira, 1998, pp. 599-600). 
Mas, segundo Oliveira, o combate, velado ou não, à ideologia marxista não podia 
deixar de acontecer, já que esta se opunha ao cristianismo. O combate ao regime 
do partido único viria na sequência lógica disto. Com isso, o novo jornal passou 
a funcionar como uma espécie de válvula de escape da sociedade cabo-verdiana 
(idem, p. 600). 

A linearidade desta leitura é, todavia, contrariada pelo facto de nunca 
ter sido oficialmente assumida a ideologia marxista, indefinição que gerou 
os seus próprios problemas partidários (cf. Lopes, 2002, p. 575), enquanto 
a análise documental evidencia que o pragmatismo do regime perante este 
jornal não se cinge apenas ao período em que este assume uma postura 
contestatária. 

Segundo o documento alusivo à comemoração do quinto ano da 
Independência Nacional de Cabo Verde, “um grupo católico independente do 
Episcopado foi (…) autorizado a fundar um mensário – «Terra Nova» – que 
exprime as preocupações da grande massa católica, inserida no processo de busca 
de uma identidade nacional para a Igreja cabo-verdiana”66. Assim, descortinamos 
que Terra Nova, em relação ao regime do partido único, evoluiu no sentido da 
colaboração-serviço ao país independente para o sentido da contestação ao 
regime político implementado. 

66 Comissão do V Aniversário da Independência Nacional (1980). República de Cabo Verde. 5 Anos de 
Independência 1975-1980. Lisboa: Edições 70, p. 76.  
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Inspirados por setores progressistas da Igreja Católica, alguns eclesiásticos, 
nacionais e internacionais, contribuíram para a aceitação do PAIGC em alguns 
círculos comunitários do arquipélago (cf. Martins, 1995; Terra Nova, n.º 178, p. 
7), situação que refl ete a inclusão dos freis António Fidalgo de Barros e Paulino 
Mateus de Andrade Pina, diretor e administrador do Terra Nova à nascença, 
na lista dos deputados efetivos e suplentes da primeira Assembleia Nacional 
Popular, pelos círculos eleitorais de São Lourenço e de Nossa Senhora da Ajuda67, 
respetivamente. 

A observação dos editoriais relativos aos três primeiros anos depois da 
Independência Nacional evidencia, ainda, que este mensário constituiu uma 
plataforma de consciencialização dos cristãos/católicos, visando a sua adequação 
à nova realidade política. Apresentou-se, em algumas ocasiões, crítico em relação 
aos responsáveis da Igreja local (cf. Terra Nova, n.º 11; Terra Nova, n.º 12), tendo, 
inclusive, respondido às observações alusivas ao caráter não cristão e pró-
comunista do jornal (cf. Terra Nova, n.º 15).

As análises apresentadas, acerca deste jornal, questionam e tentam explicar 
porque foi permitida a sua circulação quando este se tornou crítico e indicam 
como explicativas as hipóteses demográfi ca e estratégico/política, mas sempre 
na perspetiva dos decisores políticos. Igualmente problemático seria questionar 
as bases eclesiais que permitiram à direção deste jornal sustentar a sua posição 
contestatária, posição que encontra a primeira condição de possibilidade a 
partir de setembro de 1980, quando se dá o rompimento entre o frei capuchinho/
deputado/diretor jornalístico e o regime (cf. Cardoso, 1993, p. 97; Lopes, 2002, 
pp. 627-629).

Entendemos que as hipóteses demográfi ca e estratégica/política são 
enriquecidas se observamos, particularmente, o pragmatismo das relações 
do regime com a Santa Sé, enquanto ruído informacional, ou seja, enquanto 
irritação, que deu azo, dentro do círculo católico, à objetivação de possibilidades 
improváveis no quadro de laicidade, mas somente possíveis no quadro da 
separação que esta preconiza.

67 Vide o 2º Suplemento ao Boletim Ofi cial de Cabo Verde, n.º 26, de 4 de julho de 1975. 
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2. A Santa Sé como o «Terceiro Incluído» na Relação entre o 
Bispado e a Presidência da República. 

A relação com a Santa Sé possibilitou ao regime de partido único a sua 
credibilização perante a comunidade internacional, dando continuidade a uma 
política que culminou, durante o período das lutas de libertação, com a receção 
papal aos líderes africanos, em 1970. Não traduz uma cooperação com intuitos 
económicos, mas uma estratégia de construção de uma imagem internacional, 
perante o Ocidente, de um regime ligado a um partido político conotado à 
nascença, pelos adversários, com o comunismo. Constitui, ainda, um dos 
aspetos reveladores da versatilidade da política externa do Estado e do Partido, 
enquadrado na dinâmica da construção do Estado, “feita com base nos recursos 
externos” (Lopes, 2002, p. 575).  

A República cabo-verdiana nasce com boas relações com a Igreja Católica, 
o que é atestado pela nomeação e consagração do primeiro bispo cabo-verdiano 
da história, pouco tempo antes de julho de 1975 e pela celebração eucarística na 
Igreja Matriz da cidade, em honra da Independência Nacional. 

Dentro deste quadro de relações, o jornal Vozdipovo68 notifi ca que o Presidente 
da República recebeu o bispo, que entregou uma medalha comemorativa do Ano 
Santo ao Presidente, como lembrança da Sua Santidade, o papa Paulo VI, assim 
como dois cheques, um, no valor de 267.700$00, oferta do Santíssimo Padre ao 
Instituto Cabo-verdiano de Solidariedade e um outro, no valor de 7.800$00, que 
compatriotas que trabalham em Roma remeteram como ajuda para a construção 
do Hospital de São Nicolau.

Foi também noticiado que o Presidente Aristides Pereira recebeu, nos 
primeiros dias do ano de 1976, o Núncio Apostólico, acompanhado pelo bispo de 
Cabo Verde e que, na mesma audiência, trataram de problemas relacionados com 
as relações entre a Igreja e o Estado. O artigo também reporta que o Presidente, 
por ocasião da Festa do Ano Novo, recebeu do papa Paulo VI o telegrama em 
que este agradece as felicitações enviadas e exprime os votos de acompanhar e 
abençoar o povo e os seus governantes69.

68 O Camarada Aristides Pereira Recebeu o Bispo de Cabo Verde. Vozdipovo, de 5 de dezembro de 
1975, p. 2.
69 Enviado do Papa em Cabo Verde. Vozdipovo, de 9 de janeiro de 1976, p. 1.
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Aquando da morte do papa Paulo VI, a Presidência da República exprimiu à 
Santa Sé e a toda a comunidade cristã universal os mais sinceros sentimentos que 
naquele momento dominavam o Povo e fez saber que o Governo Cabo-verdiano 
decretou luto nacional durante dois dias70. 

O sucessor do papa Paulo VI recebeu os cumprimentos do Presidente, que se 
mostrou cônscio que a grande comunidade católica e todo o povo cabo-verdiano 
se juntam a ele, com alegria, no endereçar das mais calorosas felicitações; formulou 
os maiores votos de sucesso “na sua sagrada missão ao serviço de cristandade e 
de toda a humanidade”; e referiu-se, ainda, na mensagem, “à expressão sincera 
dos sentimentos de muito respeito do povo cristão cabo-verdiano para com a 
Santa Igreja”71. Também na primeira pessoa, num outro telegrama à Santa Sé, 
manifestou a sua consternação pela morte do papa João Paulo I e comunicou 
terem sido decretados dois dias de luto nacional72.

Um outro momento de diálogo diplomático com a Santa Sé ocorreu com a 
apresentação das cartas credenciais do novo Pró-Núncio da Santa Sé, que assentou 
qual a contraparte que cabia à Igreja Católica no âmbito das suas relações com o 
Estado cabo-verdiano e certifi cou ao Presidente que, na realização das iniciativas 
empreendidas ou a empreender pelo bem do país, poderia sempre contar com o 
empreendimento da Igreja, que se honra de estar ao serviço do homem73. 

Descortinamos que se o regime tinha como meta programática a elevação do 
homem cabo-verdiano, libertando-o de todo o tipo de exploração, encontrando na 
história a base da sua perene legitimidade, a Igreja Católica reivindicou também 
para si este desempenho, resgatando, igualmente, do passado, a sua condição de 
serviço ao homem ao longo da sua história, tornando assim os propósitos últimos 
do regime convergentes com os seus. Este diálogo e convergência, todavia, 
deixam na invisibilidade a forma como cada uma destas estruturas preconizava a 
realização da elevação do homem cabo-verdiano. 

Os diálogos com a Santa Sé têm continuidade ao longo dos anos seguintes, 
englobando as trocas de cumprimentos do início de ano, as comunicações 
relacionadas com as visitas ao Vaticano e as apresentações do corpo diplomático.

70 Governo decreta luto Nacional pela morte do papa Paulo VI. Vozdipovo, de 12 agosto de 1978, p. 2.
71 Aristides Pereira felicita o Santo Padre. Vozdipovo, de 2 setembro de 1978, p.1.
72 2 DIAS DE LUTO NACIONAL. Vozdipovo, de 30 setembro de 1978, p. 12.
73 Cf. Representante do Papa apresentou credenciais. Vozdipovo, de 11 agosto de 1979, p. 12.
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Assim, em 1982, o papa João Paulo II agradece ao Presidente Aristides Pereira 
a gentileza das suas felicitações e deseja “à querida nação de Cabo Verde, um 
sempre crescente progresso, paz e prosperidade, com assistência e bênção de 
Deus”74 e em dezembro do mesmo ano, o Vozdipovo fez saber que o Presidente 
Aristides Pereira esteve, durante a sua missão a Roma enquanto Presidente do 
CILSS, com o mais alto dignitário da Igreja Católica. 

Na análise da visita, este foi descrito pelo Ministro Silvino da Luz75 como 
uma força política e moral, acrescentando que chama a atenção e o respeito, 
mesmo para os que não professam a fé, a coragem, a cultura do papa João Paulo 
II e o seu empenho na defesa dos humilhados e dos deserdados. Esclareceu ainda 
que Sua Santidade abençoou no camarada Aristides Pereira todo o povo de Cabo 
Verde, reconhecimento religioso que, interpretado numa lógica política, reforça a 
legitimidade do regime a partir de uma ontologização do povo na pessoa do seu 
responsável político máximo. 

Esta mediação entre o povo e a Igreja Católica, feita pelo Estado, fi cou 
também exposta quando o primeiro embaixador de Cabo Verde junto à Santa Sé, 
na cerimónia de entrega das credenciais, afi rmou que representava um Estado que 
abrigava uma população maioritariamente católica e frisou que as relações entre 
Cabo Verde e a Santa Sé são expressão de um desejo muito caro ao povo cabo-
verdiano e um ato de coerência com os seus princípios76. Aqui, descortinamos que 
a aproximação do Estado cabo-verdiano à Santa Sé explora a tese demográfi ca, 
que é uma descrição de um constituinte comum tanto ao ambiente do subsistema 
político como do religioso.     

Na sua resposta, o papa João Paulo II exprimiu o seu apreço pela afi rmação 
de diferentes sentimentos da parte do Presidente Aristides Pereira; considerou 
que o encontro podia constituir um marco milenário na caminhada histórica da 
nação; teceu alguns reparos sobre a autêntica liberdade e solidariedade humanas; 
interpretou algumas perspetivas, no enunciado do seu interlocutor, como o 
reconhecimento da ação da Igreja nas ilhas; e manifestou o ensejo da Igreja em

74 Papa João Paulo II RETRIBUI mensagem. Vozdipovo, de 8 de janeiro de 1982, p. 5.
75 Cf. A missão do Presidente Pereira a Roma teve resultados positivos visto de todos os ângulos. 
Vozdipovo, de 1 de dezembro de 1982, p. 6.
76 Cf. Embaixador de Cabo Verde na Santa Sé entrega credenciais. Vozdipovo, de 14 de janeiro de 
1984, p. 2.
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prosseguir na mesma linha, confi ando que os católicos cabo-verdianos “saibam 
discernir e ocupar o lugar e desempenhar a tarefa que lhes cabe, por direito e por 
dever de homens e de cristãos, na promoção do bem comum e no progresso do 
seu País”77.

É relevante demarcarmos que o discurso do Papa reconheceu a legitimidade 
política do regime, mas analisou a história e a evolução da sociedade cabo-
verdiana como sucessos nos quais a Igreja está encarnada, acrescentando à 
dimensão política da identidade do homem das ilhas (cidadão cabo-verdiano), a 
dimensão religiosa (cristão), aspetos que podem ser convergentes, mas que não 
estão naturalizados um no outro, dado o caráter transcendente da identidade 
cristã. Merece realce que esta racionalização coloca o Cabo-verdiano sob a tutela 
da Igreja, sempre que este é descrito como cristão/católico, portanto, parte 
componente do «povo de Deus».     

Até ao ano de 1990, outros dois núncios apostólicos apresentaram ao 
Presidente as suas cartas credenciais, respetivamente em 1986 (cf. Vozdipovo, n.º 
565, p. 2) e em 1990 (cf. Vozdipovo, n.º 895, p. 1), sublinhando sempre o esforço 
contínuo e determinado da Igreja de Cabo Verde, sob a direção do seu bispo, 
em colaborar para o melhoramento da vida de todos os cidadãos e de toda a 
comunidade cabo-verdiana.

Reparamos que, até ao fi m da I República, continuam as trocas de gentilezas 
entre a Presidência e o Vaticano, tanto na mensagem do PAPA João Paulo II ao 
Presidente Pereira ao sobrevoar Cabo Verde em 1988 (cf. Vozdipovo, n.º 724, p. 1), 
como na troca de telegramas, nos quais o Papa aparece sempre na qualidade de 
recetor dos votos de boas festas e votos de ano novo enviados, em nome do povo 
cabo-verdiano, pelo Presidente Aristides Pereira (cf. Vozdipovo, n.º 901, p. 1) e na 
entrega duma mensagem do chefe de Estado cabo-verdiano, agradecendo a visita 
que o Papa efetuou ao país, em janeiro de 1990 (cf. Vozdipovo, n.º 931, p. 3); como 
ainda na deslocação do Presidente Pereira ao Vaticano, em dezembro de 1990, 
com o objetivo de avançar com a cooperação nas áreas da saúde e da educação e 
com o intuito de retribuir a visita que o papa João Paulo II efetuara a Cabo Verde 
(cf. Vozdipovo, n.º 1031, p. 12).

77 1º Embaixador de Cabo Verde na Santa Sé. Vozdipovo, de 11 de fevereiro de 1984, p. 4.



312

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

Tendo-se feito presente desde a primeira hora, inclusive tendo atendido às 
solicitações materiais que marcaram o nascimento do Estado cabo-verdiano, é inegável 
que a Santa Sé tenha sido um interlocutor privilegiado de um regime construído sob 
a luz do marxismo-leninismo, entretanto não adotado como a ideologia do regime78, 
no quadro de um projeto que viabilizava a credibilização do regime e do país na 
comunidade internacional e, com isso, um estabilizador externo, contingente, das 
relações internas do Partido e do Estado com as confi ssões religiosas. 

É revelador que, em 1990, o Presidente Aristides Pereira tenha exposto, na 
iminência da visita do papa João Paulo II a Cabo Verde, que essa visita devia ser 
entendida como o “momento superior de diálogo e da concórdia, que desde os 
tempos da luta de libertação nacional sempre existiu entre o Partido, o Estado e as 
instituições religiosas” (Pereira, 2010, pp. 121). Ementes, em defesa da laicidade do 
regime, pode-se alegar que as relações com a Santa Sé, a partir da Presidência da 
República, se deram no âmbito das relações Estado/Estado, aspeto que Aristides 
Pereira atesta em Lopes (2012, p. 430). Mas, a natureza do objeto da administração 
da Santa Sé conferiu a essa relação Estado/Estado um caráter particular. 

De um lado, se o Vaticano, enquanto Estado, não podia imiscuir-se nas questões 
afetas à soberania nacional, de outro lado a Santa Sé envolvia-se nos assuntos 
internos, por meio da Igreja local, sujeita a agir sob as luzes das suas diretrizes 
doutrinais, as quais eram legitimadas internamente pelo reconhecimento que o 
Estado cabo-verdiano lhes conferia. As possibilidades abertas pela exploração 
da Doutrina Social da Igreja, particularmente da encíclica Populorum Progressio, 
pelo PAIGC, na década de 70, não foram fechadas na década seguinte. Com 
isso, à medida que se intensifi cam os contactos com a Santa Sé, maior margem 
de manobra foi ganhando a Igreja local, tomando como garantia as diretrizes 
doutrinais provenientes da Santa Sé, dentro da moldura legal e relacional 
desenhada pelo Partido/Estado.  

Observando a disposição dos elementos dessa relação Estado/Estado denota-
se uma assimetria no que tange às iniciativas comunicacionais. Por exemplo, as 
felicitações relativas ao ano novo partiram sempre da Presidência da República.
Entrementes, ao nível interno, o diálogo com os responsáveis da Igreja Católica

78 Para o aprofundamento da suscetibilidade da questão ideológica vide o artigo «Presidente Pereira 
fala à Impressa», in Vozdipovo, de 13 de agosto de 1983, p. 6.
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local ocorria dentro de uma estrutura relacional inversa. Uma prática comum no 
conjunto dos anos que compõem a I República, no que tange às relações entre 
a Presidência e as outras instituições sociais, foram as cerimónias ofi ciais de 
apresentação de cumprimentos de ano novo, nas quais essas se apresentavam 
perante aquela. Nestas cerimónias ganharam regularidade os diálogos do 
bispo, juntamente com os representantes das outras confi ssões religiosas, com a 
Presidência da República.

A análise dos discursos do Presidente, referentes aos primeiros cinco anos da 
independência, fase descrita como a de “programas de emergência – navegação 
à vista” (Rocha, 2008, p. 26), mostra que o tema recorrente foi a reconstrução 
nacional e as suas difi culdades (cf. Pereira, 1988). 

Após essa fase, foi dada atenção às felicitações em torno do que se tinha feito 
e à renovação dos votos de colaboração. É exemplifi cativo que, nas cerimónias 
alusivas ao ano de 198579, o bispo tenha apresentado os cumprimentos em 
representação das confi ssões religiosas reconhecidas pelo Estado, saudado o 
Presidente pelo seu esforço ao serviço dos Povos na busca da reconciliação e 
da paz e ao serviço do povo cabo-verdiano, tomando como tema central do seu 
discurso a questão da liberdade religiosa e manifestando o seu reconhecimento 
perante o asseguramento de tal direito.

Por sua vez, o Presidente Aristides Pereira sustentou que, assentado na 
História, as bases que norteavam a política do Estado e a relação com as confi ssões 
religiosas eram sólidas, pelo que apontou a paz social e a tolerância como alguns 
dos ganhos dos dez anos da independência e reconheceu, na consolidação 
dessas conquistas materiais e espirituais, a infl uência daqueles que assumiram 
responsabilidades na condução da vida espiritual do povo.

Estas comunicações reforçam o entendimento de que a formação identitária 
do povo cabo-verdiano foi reconhecida como o limite dos programas políticos 
e religiosos e, nesta ecologia política, a Presidência fazia-se presente sempre 
que determinados factos relativos à vida da Igreja local assim o solicitassem (cf. 
Lopes, 2012, p. 428). Por exemplo, foram notícias que, perante a comemoração 
da data da entrada do bispo D. Paulino Évora na diocese, foram entregues,

79 Cerimónias de Apresentação de Cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República. 
Vozdipovo, Caderno Especial de 5 de janeiro de 1985, p. IV.
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na sede do bispado, uma mensagem do Presidente Aristides Pereira e os 
cumprimentos do Governo (cf. Vozdipovo, n.º 470, p. 1) e que perante a violação 
da Igreja Matriz da cidade da Praia, o Presidente enviou uma carta ao bispo, 
condenando o ato e exprimindo a convicção de que a justiça faria tudo para 
descobrir e punir os culpados (cf. Vozdipovo, n.º 643, p. 8). 

Esta estrutura dialógica que colocava o bispo numa posição subalterna, sob o 
dever de apresentar-se perante o representante político máximo do regime e que 
incumbia a este a solicitude para com os factos marcantes na vida da Igreja local, 
foi uma constante durante toda a I República cabo-verdiana, mas ganha, a partir 
do ano de 1986, outras tonalidades.

Em 16 de outubro de 1986 foi aprovado, pelo Conselho de Ministros, o Projeto-
lei relativo à interrupção voluntária da gravidez (cf. Vozdipovo, n.º 590, p. 16), em 13 
de novembro foi publicada a nota pastoral do bispo de Cabo Verde (cf. Vozdipovo, 
n.º 593, p. 10), que apela à não promulgação e à não-aceitação da lei e foi notifi cada, 
em dezembro do mesmo ano, a aprovação da lei sobre a interrupção voluntária da 
gravidez na Assembleia Nacional Popular (cf. Vozdipovo, n.º 601, p. 12). 

O ano de 1987 iniciou-se sob os auspícios do ano fi ndo. Foi notícia que o 
Conselho Presbiteral da diocese de Cabo Verde, reunido em sessão extraordinária, 
exortou em comunicado a todos os batizados e a todas as pessoas de consciência 
reta a não se servirem da lei relativa ao aborto, a não cooperarem na sua aplicação 
e “a não terem medo de manifestar, de maneira correta e pacífi ca, mas clara e 
pública, a sua discordância da mesma”80, orientação que sustentou manifestações 
populares e abriu uma serie de confrontações públicas a partir dos periódicos 
Vozdipovo, Tribuna e Terra Nova, principalmente.       

Em meados deste ano, o Presidente foi confrontado com a questão das 
relações e choques da Igreja com o Estado e reconheceu que essas relações se 
pautavam pela cooperação e que se desenvolviam da melhor forma, defendendo 
que a amplitude e a natureza do facto de não estarem sempre de acordo não eram 
capazes de pôr em causa o desenvolvimento das boas relações81.

80 Conselho Presbiteral da Diocese de Cabo Verde esteve reunido para refl exão. Vozdipovo, de 14 de 
janeiro de 1987, p. 2.
81 Especial Nacional: Presidente Pereira fala à Imprensa no regresso de Mindelo: … “Os jovens 
deverão conhecer melhor o país que têm.” Vozdipovo, de 15 de agosto de 1987, p. I.
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No último mês do ano, foi notícia que o Presidente Aristides Pereira se 
encontrou com o papa João Paulo II, tendo considerado que, empenhados em 
fazer emergir o homem novo cabo-verdiano, de espírito são em corpo são, 
liberto de toda a sorte de complexos, engajado e apostado no futuro do seu país 
e animado no maior ardor patriótico, aproveitavam todas as ocasiões que se lhes 
ofereciam para procurar uma maior compreensão mútua e assim criar, cada vez 
mais, melhores condições para o aproveitamento da ação comum que lhe cabia 
desempenhar a favor da paz e do bem-estar do povo82. 

Com isso, no mês que veria nascer a encíclica Solicitude Rei Socialis, assumiu 
a Presidência o processo de construção do novo homem cabo-verdiano como 
o pressuposto da existência de uma «ação comum» que cabia ao Estado e à 
Igreja desempenhar, aspeto que, no nosso entendimento, patenteou ao nível 
internacional os limites do Partido enquanto luz e guia do Estado e da sociedade, 
salvaguardando a sua condição de força política dirigente.   

Tomando como subjacente esse contexto, iluminado pelos derivativos acerca 
da Lei da Interrupção da Gravidez, pelo recurso da Presidência ao diálogo com 
a Santa Sé, visando o reforço da compreensão mútua entre o Estado e a Igreja, 
e pela nova encíclica, nas cerimónias de felicitações alusivas ao ano de 1988, a 
comunicação do bispo D. Paulino Évora manifestou, em nome das confi ssões 
religiosas, o apreço pela maneira abnegada e sábia como a Presidência vinha 
conduzindo os destinos do povo de Cabo Verde83, mas também, e pela primeira 
vez perante a Presidência, transmudou o serviço ao homem cabo-verdiano em 
problematização da legitimidade do regime:

É nossa convicção que, de facto, um dos deveres fundamentais da 
autoridade pública é, não só estimular em todos a vontade de tomar 
parte nos empreendimentos comuns, como também de favorecer 
todas as condições para que os cidadãos participem com verdadeira 
liberdade nos assuntos públicos do seu País. Efectivamente, para que 
haja conformidade com aquilo que exige a própria natureza do homem, 
torna-se imprescindível «que se encontrem estruturas jurídico-políticas 
nas quais todos os cidadãos tenham possibilidade efectiva de participar 
livremente e activamente, de modo cada vez mais perfeito e sem qualquer

82 Cf. Presidente Aristides Pereira regressa de Adis Abeba. Vozdipovo, de 5 de dezembro de 1987, p. 4.
83 Cf. Cumprimentos de Ano Novo ao Chefe de Estado. Vozdipovo, Caderno Suplemento, de 9 de 
janeiro de 1988, p. VII.
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discriminação, tanto no estabelecimento das bases jurídicas da comunidade 
política, como na gestão da coisa pública e na determinação do campo e 
fi m de várias instituições e na escolha dos governantes» (cf. Vaticano II)84. 

Deslocando o contestável da esfera moral para a política, na medida 
em que não foca a política do regime sobre a vida, mas o próprio regime, 
problematizou, ainda, o caráter necessário do fomento dos direitos humanos 
e explicitou que esses direitos não seriam respeitados, nem no espírito nem 
na letra, se viesse a prevalecer a tendência de atribuir ao Estado, e às outras 
instâncias locais de poder público, uma função centralizadora e exclusiva 
de organização, de gestão direta ou de rígido controlo dos serviços (cf. Terra 
Nova, n.º 145, p. 7). 

Em resposta, o Presidente Aristides Pereira destacou que as proclamações 
sobre o respeito pelos direitos humanos não eram meros exercícios de 
propaganda, mas um princípio consagrado desde a luta de libertação e fez 
referências às difi culdades que existem na construção de um sistema político 
e à necessidade que se impunha para se fazer um trabalho permanente de 
aperfeiçoamento dos mecanismos e métodos, esforço que, no seu entender, não 
terá escapado aos seus interlocutores, enquanto observadores atentos que eram 
(cf. Vozdipovo, n.º 692, p. VII).   

Nos cumprimentos relativos ao ano de 1989, o Presidente reiterou aos 
representantes das confi ssões religiosas presentes que “cada um no seu terreno 
próprio de acção vamos pois todos prosseguir, em 1989 e nos anos vindouros, a 
obra que nos é comum. Certos de que, buscando a realização integral do homem 
cabo-verdiano, as nossas tarefas se complementam” 85. Esta exposição da não 
absoluta diferenciação entre as funções dos sistemas político e religioso, traduzido 
na expressão «a obra que é comum», ou seja, a realização integral do cabo-verdiano, 
revela o reconhecimento interno do que já tinha sido assumido perante a Santa 
Sé, num contexto que pode ser descrito como pós III Congresso do PAICV. Este 
entendimento voltou a ser enfatizado aquando da visita papal ao arquipélago:

84 Tudo o que D. Paulino disse na sua mensagem ao Sr. Presidente. Terra Nova: Órgão Cristão de 
Formação e Informação, de fevereiro de 1988, p. 1 e p. 5.
85 Cumprimentos de Ano Novo ao Chefe de Estado. Vozdipovo, de 18 de janeiro de 1989, p. 8.
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A Igreja local tem um papel importante a desempenhar neste processo [dar 
continuidade ao trabalho feito] – a sua colaboração será sempre desejada e 
bem-vinda pois, não sendo embora os mesmos os fi ns do Estado e da Igreja, 
eles de maneira nenhuma se opõem ou contradizem. Em muitos casos até são 
semelhantes, convergentes ou complementares as vias para a sua concretização86.

Observamos que, ao nível interno, os diálogos ocorrem no quadro de relações 
Estado/Organizações Sociais, em que a Igreja aparece como um organismo social 
de peso histórico, que é chamado a colaborar na construção da nova realidade 
social e que colabora segundo uma lógica sustentada no serviço ao homem. Na 
segunda metade da década de 80, ao abrigo deste serviço, o teor das comunicações 
passa a problematizar abertamente o próprio sistema político, no culminar de um 
período de divergências que principia com questionamentos morais, amenizados 
ao nível do Estado, pela Presidência da República, e contestadas ao nível do 
partido, principalmente a partir do seu órgão informativo, o jornal Tribuna.  

Neste processo, a comunicação do bispo D. Paulino Évora, em janeiro de 
1988, constitui um momento marcante, uma vez que a questão política é exposta 
abertamente. A sua proximidade com o teor da encíclica Sollicitudo Rei Socialis 
permite-nos reiterar que enquanto o Estado construía as boas relações com a Santa 
Sé, as orientações doutrinais desta, por isso mesmo, sustentavam, internamente, a 
problematização da legitimidade do regime de partido único. 

Considerando estes aspetos, propomos que a tolerância do regime para com 
a Igreja local, universo social dentro do qual incluímos o jornal Terra Nova, não foi 
uma concessão graciosa, feita voluntariamente pelo partido. De maneira realista, 
mais do que ter em conta a relação de forças herdada de um longo processo de 
formação social em que a Igreja sempre desempenhou um papel de primeiro 
plano (Koudawo, 2001. p. 124), ela teve em conta a relação de forças em que o 
regime se submergiria, no presente e no futuro, se assumisse o antagonismo 
explícito à Igreja local, enquanto segmento da Igreja universal, quando se havia 
estipulado que “Cabo Verde, quando se trata de questões internacionais, não 
pode fazer política de cavaleiro só”87.

86 Objetivos do Estado e da Igreja não se opõem ou contradizem. Tribuna, de 1 a 15 fevereiro de 1990; 
VP Dossier: Um marco importante na história de Cabo Verde. Vozdipovo, de 30 de janeiro de 1990, p. 4.
87 Pedro Pires em conferência de Imprensa. Vozdipovo, de 22 de fevereiro de 1990, p. III.
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Vale dizer que, após a independência nacional, o antagonismo explícito à 
Igreja local seria a confi rmação perante a comunidade internacional da procedência 
comunista do Partido/Estado, e quando, anos depois, o regime recolhia os frutos 
desta política, que ganham exteriorização na instituição da primeira embaixada 
cabo-verdiana no Vaticano e no reconhecimento eclesial local do esforço feito 
em defesa do direito à liberdade religiosa, tornou-se logicamente incongruente 
inviabilizar a propagação das orientações doutrinais católicas, que, por seu lado, 
a partir da segunda metade dos anos 80 do século passado, radicalizam a crítica 
aos regimes totalitários e autoritários. Este quadro pode ser tido como exemplo 
da situação em que um subsistema social, ao reduzir a complexidade do seu 
ambiente, aumenta essa mesma complexidade. 

De seguida, sustentaremos que, como terceiro vértice de um triângulo que se 
completava com o Estado cabo-verdiano e a Santa Sé, a Igreja local constrói o seu 
protagonismo ao serviço do homem cabo-verdiano a partir dos desdobramentos 
da semântica desenvolvimento, tomando como suporte as ambiguidades 
possibilitadas pela relação construída pelos dois protagonistas supra indicados, 
das quais não está distante a manifesta versatilidade da política externa do 
Partido/Estado, exemplifi cada pelo facto de que enquanto o Estado fomentava 
relações com a Santa Sé, o Partido dirigente do Estado estipulava e cumpria a 
determinação programática de estreitar os laços históricos com a comunidade 
socialista88. 

3. A Hegemonia da Temática Desenvolvimento e a sua 
Duplicação Religiosa e Política. 

O desenvolvimento económico e social foi descrito como parte integrante 
da própria luta de libertação, continuação e suporte de um processo político que, 
tendo a independência como etapa necessária, nela não se esgotava (Pereira, 
1985, p. 8). Consequentemente, o texto da Proclamação da Independência de 
Cabo Verde delimitou que as componentes do subdesenvolvimento a combater

88 Cf. Primeiro balanço da visita do Presidente Pereira à Bulgária. Partido Comunista Búlgaro e PAICV assinam 
acordo de cooperação. Vozdipovo, de 12 de junho de 1985, p. 1; Pedro Pires representa o PAICV no XXVIII 
Congresso do PCUS (Partido Comunista da União Soviética) em Moscovo. Vozdipovo, de 26 de fevereiro de 
1986, p. 2.
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na construção do país seriam “a miséria, a fome, o analfabetismo” (cf. Silva, 2010, 
p. 403), donde advém que o conceito de desenvolvimento do PAIGC derive da 
necessidade de transformar a realidade objetiva do atraso em que foi deixado o 
povo guineense e cabo-verdiano (Pereira, 1978, p. 55).

Segundo Aristides Pereira, o desenvolvimento atendia à conquista da 
independência económica, mas estaria dependente de uma vontade política fi rme 
e determinada em transformar as realidades, e, neste sentido, a pedra angular da 
estratégia de desenvolvimento era a ação política do Partido, a única força capaz 
de conseguir fazer sair o povo do ciclo de subdesenvolvimento, de romper com 
as estruturas do passado, de liquidar as consequências desastrosas do tipo de 
economia legado pela dominação colonial, caracterizado por uma economia de 
mercado pouco desenvolvida, ao lado de uma economia atrasada de subsistência 
(Pereira, 1978, pp. 57-58).

Constatamos que, nos quinze anos da I República, os congressos do Partido 
constituíram momentos marcantes na reafi rmação e na remodelação deste ideário 
do desenvolvimento.   

Em 1983, o Relatório do Conselho Nacional ao II Congresso, do já então 
PAICV, estipulou que o desenvolvimento de um país se processa sempre ao ritmo 
próprio, de acordo com o nível do desenvolvimento das suas forças produtivas, 
da evolução dos valores culturais e sociais e dos objetivos pretendidos, de modo 
que pretender resolver muito rapidamente os inúmeros problemas que a luta 
pelo progresso implica, sem ter em conta estes fatores, teria signifi cado para Cabo 
Verde o aumento da dependência externa, a hipoteca do futuro com um forte 
endividamento e o desequilíbrio do desenvolvimento, criando polos de riqueza 
dentro de um mar de miséria (Pereira, 1983, p. 19). 

Como orientação saída do II Congresso, foi reiterado que cabia ao PAICV 
estabelecer as bases gerais do programa económico do país, defi nir as etapas 
e estabelecer as vias da sua realização. Como linha geral da estratégia de 
desenvolvimento, foi estipulado que o processo de desenvolvimento económico 
e social de Cabo Verde deve promover a implantação de um novo modelo, que 
ultrapasse o mero crescimento harmonioso do país, baseado no esforço nacional e 
centrado na promoção global do homem cabo-verdiano (cf. PAICV, 1983, pp. 8-10) e,
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com base em condicionalismos ecológicos, sociais e humanos, delineou-se 
que a estratégia de desenvolvimento deveria visar, essencialmente, objetivos 
económicos (idem, p. 11). 

Foi, igualmente, assegurado que a concretização desse projeto económico e 
social se faria através de um processo complexo que teria de enfrentar contradições 
internas e externas crescentes, o que exigia uma direção política fi rme, do ponto 
de vista ideológico, esclarecida, do ponto de vista organizativo, capaz não 
somente de assegurar a participação coletiva organizada das forças sociais de 
transformação da realidade nacional, mas também de controlar e orientar esse 
processo em benefício das massas trabalhadoras e do interesse nacional, e ainda 
de fi xar corretamente, em cada etapa, os objetivos a atingir e a melhor estratégia 
a seguir para a orientação desse esforço (ibidem, p. 10).

Em 1985, por ocasião do X Aniversário da Independência Nacional, o 
Presidente Aristides Pereira afi rma que os objetivos, sempre os mesmos, se 
resumiam a assegurar o desenvolvimento do país, na base dos princípios da 
democracia revolucionária, na eliminação das sequelas catastrófi cas da longa 
noite colonial, no desenvolvimento da economia e da cultura para surgir um 
Estado independente, democrático e forte (Pereira, 1985, p. 3).

É relevante constatar, nesta comunicação, o reconhecimento da 
complexifi cação da ação do regime, que vê tripartida a sua responsabilidade de 
inverter a situação prevalecente, mediante o combate às sequelas do passado, à 
satisfação das necessidades da coletividade no presente e à criação de um futuro 
possível (cf. Pereira, 1985, p. 33).

Nesse mesmo ano, no dia 3 de março, veio a público a carta pastoral “A 
Igreja de Cabo Verde e o Desenvolvimento”. Seria a primeira comunicação dada 
ao público, que discutia com exclusividade o entendimento da Igreja local sobre 
o desenvolvimento, mas não a primeira vez que o responsável pela diocese 
expunha o seu entendimento sobre o tema. 

Em 1976, em entrevista ao jornal Terra Nova, o bispo de Cabo Verde sustentou 
que, após a conquista da Independência, o maior desejo do povo cabo-verdiano 
era o do desenvolvimento, na sua perspetiva integral. Sem precisar o que a Igreja 
entendia por desenvolvimento, o bispo cabo-verdiano chamou a atenção para os 
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obstáculos que impediam a criação de uma Nação verdadeiramente próspera e 
determinou que o cristão devia tomar as coisas do mundo a sério, em prol do seu 
desenvolvimento e da sua melhoria (cf. Terra Nova, n.º 15, p. 6).

Com isso, explicou que o cristão não só impede que se deixe de lançar-
lhe no rosto a acusação de que a sua religião o desvia da construção do mundo 
como, sobretudo, dá um empenhamento temporal à sua Fé, edifi cando um 
mundo melhor que dê honra ao seu criador, concluindo que para a construção 
de uma nova sociedade era urgente que todos os fi lhos de Cabo Verde tomassem 
verdadeiramente a sério as suas responsabilidades em todos os domínios da vida 
social, particularmente na família, na profi ssão e na comunidade política (idem). 

Nesta exposição destacam-se tanto a centralidade do desenvolvimento do 
homem, como a sustentação do envolvimento do cristão na vivência social/política 
e evidencia-se com esta argumentação que a Igreja local reclama a participação no 
que então era imperativo, a reconstrução nacional, num contexto em que, como 
vimos anteriormente, ela já tinha dado início à sua edifi cação como igreja cabo-
verdiana. 

Contudo, enquanto as negociações com o Estado, no quadro do princípio 
da liberdade religiosa, asseguravam essa participação, esta era feita numa lógica 
que enquadra Cabo Verde e o seu desenvolvimento dentro de uma obra que visa 
honrar o seu criador, Deus, aspeto que tocava as orientações programáticas do 
Partido, que preconizava um desenvolvimento focado, também, no homem cabo-
verdiano, mas direcionado à constituição de um mundo científi co (cf. Cabral, 
1976, pp. 199-200; Pires, 1984, p. 455).   

Por seu lado, a carta pastoral defende que se torna compreensível que a 
Igreja se interesse pelo desenvolvimento, se for considerado que a sua missão 
evangelizadora comporta necessariamente a ação para a justiça e para as 
tarefas de promoção do homem, dado que existem, entre a evangelização e a 
promoção humana ou desenvolvimento, laços profundos e inseparáveis de 
ordem antropológica, teológica e de caridade, condicionalismo que faz com que 
a “evangelização só seja completa quando tiver em linha de conta as relações 
concretas e permanentes existentes entre o Evangelho e a vida social” (Diocese 
de Cabo Verde, 1985, pp. 2-3). É indicado ainda que o que impulsiona a Igreja a 
uma ação assim tão comprometida com os homens é a profunda visão que ela 
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tem do homem, buscando em Jesus Cristo “a verdadeira visão antropológica do 
homem, visão essa que, por estar bem mais acima e além de quaisquer outras, as 
ultrapassa em profundidade e em extensão” (idem, p. 4). 

Assim, o desenvolvimento sustentado pela Igreja é-nos apresentado a 
partir do pressuposto que o homem é um corpo que se alimenta, que cresce, se 
reproduz e acaba por morrer, mas também um ser capaz de se organizar, para 
planear e para dirigir, um ser que não cresce apenas, mas que se desenvolve. 
Alega ainda que esse desenvolvimento é muitas vezes considerado apenas 
como um desenvolvimento económico, que não é senão um aspeto do 
desenvolvimento, pois apenas tem relação com o corpo e a sua subsistência 
e, apoiado na encíclica Populorum Progressio, defende que o desenvolvimento 
não se reduz ao simples crescimento económico e que para ser autêntico, ele 
deve ser integral, isto é, promover todo o homem e o homem todo (cf. Diocese 
de Cabo Verde, 1985, p. 8).

Como correlato a este ideário de desenvolvimento, que cruza a evangelização 
e o ser humano, aparece o tema liberdade. Sustenta a referida carta pastoral 
que, querendo-se esse desenvolvimento integral, se devia procurar assegurar 
a cada um uma vida decente, mas também dar-lhe possibilidade de exercer a 
sua iniciativa e a sua responsabilidade (idem, p. 9), propondo uma liberdade 
que não faz a pessoa totalmente independente da sociedade, mas que põe o 
homem de pé numa sociedade bem organizada, onde cada um, consciente da 
sua dignidade, é responsável pelo seu próprio desenvolvimento e responde por 
si próprio (ibidem, p. 11).   

A fórmula de contingência do subsistema a que esta comunicação está 
acoplada é novamente exposta quando a carta indica que “toda a Igreja deve 
trabalhar por tornar os homens capazes de edifi car rectamente a ordem temporal 
e de a ordenar, por Cristo, para Deus” (ibidem, p. 14). De acordo com o exposto, 
a Igreja está aí para trazer sentido, para dar signifi cado a todas as aspirações 
de desenvolvimento e, mesmo que não tenha um plano premeditado para a 
reconstrução do mundo, adapta-se com discernimento às circunstâncias presentes, 
à cultura, à organização política, económica e social de cada país, proclamando 
sempre a mensagem de Jesus Cristo de que os homens são livres e responsáveis 
(cf. Diocese de Cabo Verde, 1985, p. 11). 
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Portanto, os dois documentos citados mostram que no círculo da hierarquia 
católica, até 1985, a temática desenvolvimento comporta dentro de si duas facetas. 
A primeira evidencia a aproximação da Igreja local ao sistema político, sob o lema 
da participação da Igreja na construção de Cabo Verde e a segunda patenteia um 
relativo distanciamento, ao correlacionar desenvolvimento e liberdade, uma vez 
que a Igreja local se descreve como adaptada às circunstâncias presentes, mas 
advogando a primazia da sua visão do mundo sobre todas as outras perspetivas.     

Três anos depois e por ocasião do III Congresso do PAICV, perante um 
mundo que colocava ao Partido os desafi os da mundialização da economia, 
a internacionalização da produção industrial, a deslocação progressiva da 
bipolarização do mundo para a multipolarização, o aprofundamento da 
interdependência na cooperação internacional, a competição extremamente 
cerrada dos mercados mundiais, bem como a relativa desideologização do 
relacionamento dos Estados, quer dizer, nos termos da Teoria dos Sistemas Sociais, 
perante os efeitos da acentuação da diferenciação funcional ao nível do globo, o 
desenvolvimento foi descrito como “uma prática social num mundo onde um 
processo contínuo de mudanças, alérgica a esquemas rígidos de funcionamento 
dos sistemas económicos, tornou-se a regra” (PAICV, 1988a, p. 238).

Ficou estabelecido que no caminho árduo da independência económica, 
enquanto objetivo maior do PAICV, a maturidade política e governativa já 
adquirida e a estabilidade política e social conseguida constituíam um capital 
precioso que era imperativo frutifi car e rentabilizar e foi proposto que o reforço 
da coesão ideológica e o estabelecimento de uma moral política sólida constituíam 
os garantes mais sérios da via do desenvolvimento que o Partido defendia (cf. 
PAICV, 1988a, p. 239). 

Neste documento admitiu-se que a autenticidade do desenvolvimento 
nacional estava relacionada com a mobilização de todos os recursos materiais 
e humanos, afi rmando, inclusive, que sem a mobilização dos recursos culturais 
não haveria desenvolvimento. É relevante lembrarmos que dentro do programa 
do Partido/Estado a religião foi remetida à dimensão cultural da vida humana, 
tanto que o cristianismo foi descrito como “um elemento do núcleo da cultura 
cabo-verdiana” (idem, p. 118). Consequentemente, daria o seu contributo ao 
desenvolvimento enquanto elemento constituinte da cultura. 
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Deste modo, se, até 1988, as determinações do Partido/Estado em matéria de 
desenvolvimento não faziam alusão formal às contribuições que procediam do 
subsistema religioso, esta situação mudou com o Relatório do Conselho Nacional 
do PAICV ao III Congresso, que reconheceu que “os planifi cadores têm em geral 
a tendência para negligenciar a importância dos valores religiosos nas tentativas 
de alterar radicalmente os sistemas socioeconómicos” (PAICV, 1988a, p. 117). 

Estipulando não haver antagonismo entre os objetivos de desenvolvimento da 
sociedade cabo-verdiana perseguidos pelo Partido e a doutrina cristã, o Relatório 
manifestou a abertura do Conselho Nacional à contemplação das contribuições 
cristãs realçando, todavia, a necessidade de se aprofundar o conhecimento da 
sociedade cabo-verdiana no domínio das religiões e, a partir disso, defi nir uma 
estratégia de mobilização das suas potencialidades para o desenvolvimento 
(ibidem, pp. 117-118), o que é o mesmo que dizer que o subsistema político 
selecionaria as irritações disponibilizadas pelo subsistema religioso, em 
decorrência da sua autonomia, de acordo com os seus critérios.   

Percebemos que, durante a I República, no usufruto do domínio de decisões 
de repercussões coletivas, o subsistema político estabeleceu, a partir do programa 
partidário, que os defensores da independência estariam do lado positivo do seu 
código, os progressistas, enquanto os não-defensores estariam do lado negativo do 
seu código, a dos conservadores. Constituído nesta lógica, o próprio código não 
podia admitir alternância partidária sob o risco de incorreta aplicação, uma vez que 
a alternância poderia possibilitar a representação do subsistema político pelo lado 
negativo do código, portanto seria o fi m da forma como foi idealizado e objetivado o 
regime de partido único, tido como necessário enquanto guardião da independência. 

Somente após os dez anos da Independência Nacional ganham maiores 
dimensões as vozes que passaram a almejar uma nova forma de aplicação do 
código, traduzidas no modelo governo/oposição, em que se incluem as vozes 
acopladas ao subsistema religioso. Neste contexto, como o programa do PAIGC/
CV constituiu um modo possível de comportamento do código do subsistema 
político no arquipélago de Cabo Verde e constituindo os congressos partidários 
momentos de revisão e discussão das orientações programáticas, o III Congresso, 
em 1988, esteve sob a observação de âmbitos exteriores ao político (cf. Terra Nova, 
n.º 152, p. 1, Terra Nova, n.º 153, p. 1). 
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Assim, quando o regime determinou que se devia construir e alargar cada 
vez mais o «pacto de confi ança» entre o Partido e o conjunto da sociedade cabo-
verdiana (PAICV, 1988b, p. 84), adiando a revisão do seu código e/ou das normas 
da sua aplicação, entretanto cedendo na questão da diferenciação da economia em 
relação à política, com a assunção da tese da extroversão da economia, mitigou 
uma evolução estrutural que resulta de uma complexifi cação para a qual havia 
contribuído.

O III Congresso aprovou as teses do Conselho Nacional, determinando que 
se entrava numa nova fase de desenvolvimento do país (PAICV, 1988b, p. 66), 
enquanto no círculo católico despontou a dicotomia «tese do Papa ou tese do 
partido» (cf. Terra Nova, n.º 152, p.1), sustentada na encíclica Sollicitudo Rei Socialis, 
no ponto em que põe em causa a noção de desenvolvimento que não reconheça 
plenamente os direitos à liberdade religiosa, à participação na construção da 
sociedade, à liberdade de associação, à constituição de sindicatos, ou à tomada de 
iniciativas no campo económico.

Quando em 1988 foi admitida a inclusão de contribuições religiosas, embora 
sujeitas ao crivo operacional do subsistema político, sinalizou-se o reconhecimento 
do reajustamento feito pela Igreja local às «novas realidades», ou seja, já não era 
possível apresentá-la como representante e/ou defensora dos ideais colonialistas, 
de modo que deixava de ser suportável a sua conotação com o lado negativo do 
código do subsistema político. Contudo, denotamos que este reconhecimento não 
foi o bastante e chega num contexto em que a Igreja local possuía argumentos 
externos e internos que lhe possibilitavam outras reivindicações perante o regime 
implantado.

Considerando que as traves-mestras da política de reconstrução nacional 
foram lançadas por Amílcar Cabral, propomos que a contraposição entre as 
ideias-força para a transformação política, económica, social e cultural da 
sociedade, sistematizadas no Programa do Partido (cf. Pires, 1984, pp. 445), e as 
ideias defendidas pelo catolicismo no arquipélago, têm como fundo implícito a 
contraposição entre o humanismo preconizado por Amílcar Cabral e o humanismo 
cristão, pressupostos basilares do ideário revolucionário partidário e do ideário 
reformista católico, respetivamente. 
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3.1. O Governo da Realidade como Reivindicação de «César e 
de Deus».

Já foi observado que o aparecimento e o desenvolvimento dos regimes 
monopartidários estão associados à afi rmação de teocracias seculares, não tanto 
sob a forma de religiões de Estado, mas de Estados-religião. O Estado torna-se, 
ele mesmo, o seu fi m e o seu objetivo e a participação na vida partidária implica 
a crença na sua doutrina e na sua mensagem (Fernandes, 1997, p. 220). No caso 
cabo-verdiano, as evidências dessa teocracia secular encontram os seus alicerces 
no pensamento de Amílcar Cabral, que visava o resgate do homem conferindo 
primazia ao Partido.

O humanismo implícito na moral, em Cabral, traduziu-se nos objetivos 
da libertação nacional, na nova sociedade que dela emergirá, nas tendências 
progressistas, nas leis do desenvolvimento económico e social, nas novas relações 
sociais de produção a instaurar, na nova cultura a criar, baseada na conceção 
científi ca do mundo, e tem o homem, o individual e o social, e a sua formação 
integral, como elementos fundamentais (Pires, 1984, pp. 455), aspetos que 
permitiram ao Partido/Estado conceber o homem como a “pedra angular de todo 
o desenvolvimento” (idem, pp. 457).

O programa do Partido/Estado não deixou de visar a constituição de uma 
cultura de orientação científi ca. E o reconhecimento jurídico das confi ssões 
religiosas, que criou condições de possibilidade de comunicações religiosas/
políticas na I República, não era incompatível com a teleologia idealizada para a 
religião. 

Na lógica programática do Partido/Estado – dos seus fundamentos teóricos, 
em Cabral, à sua aplicação prática –, estava estipulado que se devia agir de modo 
que, paulatinamente e consoante os estágios da evolução da sociedade, a cultura 
científi ca substituísse a cultura tradicional e mesmo os aspetos remanescentes 
desta última teriam que se adequar àquela, adequação esta que estaria sujeita à 
avaliação do Partido (cf. Cabral, 1976, p. 232, Cabral, 1974, p. 199). 

Em 1975, no cumprimento desta diretriz, separou-se o político do religioso, 
quadro que carregou nos primeiros anos da nova república, como marca 
característica, a contraposição de uma cosmovisão científi ca à cosmovisão 
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teológica, com ganhos para a primeira, como atesta o Pe. Boaventura Tavares 
quando afi rma que os anos a seguir à independência foram anos de interrogações, 
inclusive acerca da fé e da própria igreja, em que, por exemplo, a juventude 
questionou se valia a pena ir à Igreja, voltando a aproximar-se mais tarde (cf. 
Sanches, 2012). 

Aceitando-se que a diferenciação funcional confere autonomia a cada um 
dos subsistemas, coloca em questão a centralidade de um subsistema e faz com 
que as operações de cada subsistema possam ser absorvidas como irritações 
pelos outros subsistemas, compreende-se que a separação implementada pelo 
subsistema político tenha afetado diretamente o subsistema religioso. Este 
absorveu essa informação como irritação e passou a orientar as suas operações 
comunicativas como desvinculadas da esfera política, problematizando, a favor 
da sua autopreservação, a centralidade do subsistema político na condução da 
sociedade, donde se revelaram fundamentais o reforço das atividades de caráter 
pastoral e a defesa da fórmula de contingência Deus (cf. Diocese de Cabo Verde, 
1977, p. 26).  

Assim, a criação de condições para a atuação da Igreja local no âmbito do 
«governo da realidade» é um aspeto central nos seus primeiros anos de vida. 
Consciente de que era observada, de forma restrita, à luz da sua relação com 
o Estado Novo, ou, de forma lata, segundo a sua histórica colaboração com o 
colonialismo europeu, fez-se imperativo, no quadro das orientações programáticas 
saídas do encontro de responsáveis pela pastoral em Cabo Verde, em janeiro de 
1977, que “deve-se evitar a todo o custo uma estrutura de Igreja em confronto 
com o Estado” (idem).  

É neste contexto, revolucionário para o âmbito operacional político, reformador 
para o âmbito operacional católico, que tanto a aprovação da lei sobre o casamento 
e o divórcio, sob disposições consideradas profundamente inovadoras, que tinham 
por objetivo dignifi car a função social do casamento e adaptá-lo ao momento 
histórico atual e aos princípios do PAIGC (cf. Vozdipovo, n.º 44, p. 1), como o novo 
código da família que entra em vigor (cf. Vozdipovo, n.º 273, p. 6; Vozdipovo, n.º 274, 
p. 5), não suscitam contestações no círculo católico, nem mesmo quando fi caram 
evidenciadas as razões de tanta atenção dada ao setor familiar: 



328

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

Ora, a legislação de família era onde se notava a existência de normas 
mais anacrónicas, mais arcaicas, que estavam em nítida contradição com 
os princípios do nosso Partido e do nosso Estado e, presentemente, até 
com os princípios constitucionais. Por isso é que a nossa atenção virou-se 
um bocado para a legislação no domínio da Família. Por outro lado, nós 
estamos num processo de edifi cação de uma nova sociedade. A sociedade, 
toda ela, é um conglomerado de pequenas unidades, de pequenas 
células. A família é a unidade sociológica de base. Conforme for essa 
pequena unidade familiar, assim será a sociedade maior, a comunidade 
caboverdiana que vamos ter. Se queremos modifi car tudo isso, vamos 
começar pela unidade de base que é a família. Em todas as revoluções 
que já houve, a primeira lei em que se toca é a legislação da família. É na 
revolução de 1917, na União Soviética, é em Cuba, é na China, é em todo 
o lado: faz-se porque é uma das situações em que a superestrutura avança 
em relação a estrutura (David H. Almada89).

Quando, em 1988, outros acontecimentos, no seu ambiente, passam a ser 
considerados informações no subsistema político, que se abre a modifi cações 
programáticas, em relação à esfera económica e, inclusive, em relação à esfera 
religiosa, no círculo católico é extremado publicamente o choque entre os 
humanismos subjacentes às cosmovisões em confronto. Porém, desde os primeiros 
anos desta década esse choque marca presença nas comunicações públicas do 
prelado cabo-verdiano. 

As primeiras indicações vêm do período em que a «conceção científi ca do 
mundo» é tematizada nas comunicações religiosas. Na entrevista conferida ao 
Jornal Terra Nova, em 1976, denotamos o interesse da Igreja local em atualizar-se, 
relativamente aos novos tempos, na preocupação do bispo em esclarecer qual é o 
contributo do cristão na construção da nova sociedade.

Ao observamos os principais documentos católicos que vêm a público 
por ocasião das comemorações dos 450 anos da ereção da diocese de Santiago 
de Cabo Verde, entre 1982 e 198390 e os referentes ao Ano Internacional da

89 In Novo conceito do casamento está na base do Direito de Família caboverdiano (2). Entrevista 
com o Ministro da justiça conduzida por A. Andrade. Vozdipovo, de 7 de outubro de 1981, p. 5.
90 Cf. Homilia do Bispo Diocesano D. Paulino Livramento Évora, na abertura do ano comemorativo 
dos 450 anos da ereção da Diocese de Santiago de Cabo Verde, Pro-Catedral de Nossa Senhora da 
Graça, Cidade da Praia – Ilha de Santiago, 16 de maio de 1982, in Vaschett o (1987), pp. 377-387; 
Homilia do Bispo Diocesano D. Paulino Livramento Évora, na romagem à Cidade Velha, Ilha de 
Santiago, 30 de janeiro de 1983, in Vaschett o, 1987, pp. 388-398.
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Juventude, em 198591, percebemos que, tomando como base a encíclica 
Redemptor Hominis, as questões do mundo e do homem ganharam outros 
contornos. 

Mais do que fornecer orientações acerca do que era preciso para a edifi cação 
de Cabo Verde, o conteúdo das homilias referenciadas coloca a tónica na defesa 
da condição de cristão em contraposição a um mundo adverso ao cristianismo. 

Reiterou o bispo que o cristão deve “se empenhar profundamente nas 
comunidades – cristã e civil – que o acolhem e onde ele nunca pode ser um 
membro alheio ou morto” (como citado em Vaschett o, 1987, p. 380) e lembrou aos 
que cedem à tentação de sacrifi carem a fi delidade cristã à solidariedade humana 
imediata, sobre o protesto de que assim realizam melhor a sua tarefa ao lado 
dos homens e com os homens, que existe “um modo cristão de trabalhar para a 
promoção humana quer se trate de educação, de saúde ou de desenvolvimento” 
(idem, p. 396). 

Contestando que nada justifi ca que o cristão se exclua ou seja excluído dessas 
tarefas pelo simples facto de ser cristão, ou que ele se encerre ou seja encerrado 
num apertado e asfi xiante gueto, recomendou aos fi éis, na homilia de 30 de 
janeiro de 1983, “Não tenhais medo” (ibidem, p. 397). 

Percebemos que, entre 1982 e 1983, as orientações denotam uma distinção 
entre a comunidade cristã e a comunidade civil e que o foco das comunicações 
da administração da diocese incide sobre o lugar da Igreja na sociedade. Este 
aspeto é reforçado a nível externo, quando o papa João Paulo II92 confi rma que 
a Igreja que está em Cabo Verde, inserida na Igreja una e única, também leva 
uma resposta àquilo que há de mais profundamente humano, como a busca 
da verdade, a aspiração pelo bem, a fome da liberdade, o anelo da beleza e o 
iniludível apelo constante da consciência.

91 Cf. Carta ao jovem «Por Cristo por um Mundo Novo» do Bispo Diocesano D. Paulino Livramento 
Évora. Praia, 21-9-94, in Vaschett o (1987), pp. 508-510; Discurso do Bispo Diocesano D. Paulino 
Livramento na abertura da 1ª Assembleia Diocesana de Jovens, Cidade da Praia, ilha de Santiago 
- Sois a primavera da Igreja, in Vaschett o (1987), pp. 511- 513; Homilia de D. Paulino Livramento 
Évora no encerramento da Assembleia Diocesana de Jovens, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, 15-
9-85, in Vaschett o (1987), pp. 514-519.
92 Cf. Mensagem do papa João Paulo II ao Venerável Irmão Dom Paulino Livramento Évora, Bispo 
de Santiago de Cabo Verde, Vaticano, 9 de maio de 1983, in Vaschett o, (1987), pp. 411- 416. 
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Nesta que é uma fase de reafi rmação do lugar da Igreja Católica na vida 
social, a sua antítese seria abertamente abordada. Notamos que a questão da 
«conceção científi ca do mundo» ganhou publicidade, com relativa clareza, na 
carta, no discurso e na homilia referentes ao Ano Internacional da Juventude, 
supra referenciados. 

A carta ao jovem põe acento na questão da valorização, na participação do 
cristão na construção de um mundo melhor, mas estabelece que a construção de 
um mundo novo só é possível com Jesus Cristo, o fundamento do humanismo 
cristão, a partir do qual o homem readquire a sua verdadeira identidade, a de 
ser fi lho de Deus e o seu verdadeiro rosto, o de ser a imagem de Deus, tanto que 
é entendido que a promoção do homem ou a reconstrução do mundo sem Deus 
signifi ca a sua destruição (cf. Vaschett o, 1988, p. 509). 

A homilia do encerramento da Assembleia Diocesana dos Jovens alarga 
algumas ideias apresentadas no discurso da abertura e sustenta que em Cristo 
os jovens podem exprimir todo o seu potencial de cidadão cabo-verdiano e 
de cidadãos da comunidade mundial. Recomendou-lhes a não ceder perante 
o dever de se manterem serenos e convictos de adorar e amar a Deus e o seu 
Cristo diante daqueles que os atacam ou desprezam por causa da fé, exortou-os 
a discernir e a distinguir o que é fi losofi a, política e religião, a exigir um ensino 
integral, isento, completo e a evitar confl itos e tensões entre «ser cristão» e «ser 
cidadão» (idem, p. 517).     

Percebemos que o que se contrariava era a conceção do mundo que excluía a 
transcendência, considerando exclusivamente a dimensão imanente da existência 
(ibidem, pp. 512). Descrito a partir desta racionalidade religiosa diferenciada, 
o homem foi apresentado como «a luz da Incarnação de Deus na história do 
homem, do Deus que se fez homem» e, enquanto tal, é chamado a participar 
na construção de um mundo melhor, qualquer que seja a atividade em que se 
debruce. Segundo essa racionalidade, não há nenhuma contradição entre Fé e 
Ciência, dado que a própria Ciência, nas suas aplicações, precisa de ser iluminada 
pela Fé (cf. Vaschett o, 1988, pp. 518). 

Em 1986/87, este enfrentamento é potenciado pelo questionamento da Lei 
de Interrupção da Gravidez, que possibilita a centralização do foco da defesa 
da cosmovisão preconizada pela Igreja local no âmbito da moral, ao abrigo do 
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âmbito da fé93, quadro que, por sua vez, seria capitalizado, a partir de 1988, na 
problematização da do subsistema político como centro diretor da vida social, a 
partir da defesa da dissociação entre os valores preconizados por este e os valores 
assegurados pela sociedade moderna.   

É destacável que em 1989, na Sessão de Abertura da II Assembleia Diocesana94, 
referindo-se ao crescimento e ao desenvolvimento da sociedade cabo-verdiana, 
como desafi os à fé católica, o bispo cabo-verdiano tenha sustentado que se é 
absolutamente inegável o valor que tem em si a Independência Nacional, não se 
podem minimizar os contravalores ou antivalores e lacunas de que são portadores 
os esforços para tornar crível essa independência e para promover o homem cabo-
verdiano, com vista a assumir as consequências da mesma. 

Nesta direção, o seu apelo discorreu sobre a obrigação, de cada batizado, 
em desenvolver a missão profética, com vista a esconjurar os acontecimentos e 
as realidades que impedem o crescimento harmonioso e a promoção correta do 
homem cabo-verdiano não só no campo religioso, mas também no social, político, 
ético e cultural (cf. Terra Nova, n.º 155, p. 2). 

Será exagero afi rmar que o esconjuro daqueles acontecimentos e realidades, 
sustentado numa lógica religiosa, que encontrou em 1990 as condições políticas 
para a sua objetivação, principiava no Partido/Estado, que nos fi nais dos anos 
oitenta assumia publicamente a sua vulnerabilidade e os limites que se impunham 
aos embates pelo «governo da realidade»? 

Presente nos discursos políticos, durante o período da luta de libertação 
nacional e nos primeiros anos da República, como o refl exo das condições 
históricas/coloniais que geraram Cabo Verde, em 1985, a vulnerabilidade surge 
tematizada no discurso político como um traço do ambiente cabo-verdiano, que 
inscreve a solicitude política numa dinâmica dialética e relegitima o regime:

Vemos que, não poucos problemas temos diante de nós para resolver, 
a fi m de que possamos ver elevado o nosso povo ao nível de bem-estar 
material e espiritual que justamente almejamos para ele. Muitos sacrifícios 
há ainda a fazer, sacrífi cos que serão certamente prolongados pela própria

93 São comunicações representativas a Nota Pastoral a propósito do diploma sobra a interrupção da 
gravidez, de novembro de 1986; a Mensagem Natalícia, Natal Celebração da Vida, in Terra Nova, de 
janeiro de 1987, p.1, p. 3 e p. 6; e o Comunicado do Conselho Presbiteral de 9 de janeiro de 1987, in 
Terra Nova, janeiro de 1987, p. 1 e p. 3, e Boletim da Diocese de janeiro/fevereiro de 1987, pp. 19-20.  
94 Bispo D. Paulino na Sessão de Abertura da II Assembleia Diocesana. Terra Nova, de janeiro de 
1989, pp. 1-2. 
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dinâmica da resolução dos problemas, a qual, dialecticamente, também, 
gera novos problemas, e pelo facto de o nosso ritmo não depender apenas 
de nós próprios. Conhecemos bem, todavia, a dependência em que o país 
viveu de factores aleatórios da natureza e nunca nos deixamos iludir nas 
análises do panorama mundial de forma a situarmos fora de nós mesmos 
e fora da nossa terra a fonte, essencial, de solução dos nossos problemas95.

Mas, em 1989, na análise da questão da implementação do socialismo 
revolucionário, feita pelo chefe do Governo, denota-se que o regime já assumia a 
incorporação deste traço caraterístico do ambiente cabo-verdiano: 

Não teria, essa opção, nem suporte social, nem suporte fi nanceiro e 
económico. Cabo Verde está numa situação - tendo em conta a correlação 
de forças sociais, mas sobretudo tendo em conta o seu relacionamento 
económico internacional e a sua situação de dependência – em que, para 
promover o desenvolvimento, tem de ser capaz de gerir a sua dependência. 
Ora, a gestão dessa dependência não indicia nenhum tipo de socialismo 
revolucionário. A gestão dessa dependência diz-nos, sim, que há que 
aproveitar todos os recursos internos e externos para o desenvolvimento 
do país. E há que, simultaneamente, desenvolver todos os mecanismos 
que permitam garantir a independência política do país e também a 
autonomia relativa da sua própria economia96.

Ainda, algumas observações, em retrospetiva, reforçam este nosso 
entendimento. Por exemplo, o chefe do executivo da I República admitiu que “no 
fundo, o discurso traduzia o que gostaríamos de fazer e a prática governativa o 
que podíamos fazer” (Lopes, 2002, p. 473), enquanto Olívio Pires, apresentado 
como o homem que se ocupou do aparelho partidário durante os quinze anos 
do monopartidarismo (cf. Lopes, 2002, p. 693), afi rmou que “o nosso ideal era 
socialista mas não podíamos concretizá-lo com a ajuda do bloco socialista, por 
ser manifestamente insufi ciente, para não dizer irrisória, face às necessidades” 
(Lopes, 2002, p. 694), o que acarretou que se tentasse “procurar um equilíbrio 
entre os nossos ideais e a realidade, para salvar o essencial, porque não queríamos 
trair nem a nós mesmos nem à população” (idem). 

95 Intervenção do camarada Presidente Aristides Pereira na 2ª Sessão Extraordinária da II legislatura 
da Assembleia Nacional Popular. Vozdipovo, de 12 de julho de 1985, p. 8.
96 Pedro Pires ao «Tribuna». Socialismo Revolucionário não é possível em Cabo Verde. Tribuna, de 
1 a 15 julho de 1989, p. 6. 
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Com isso, afi gura-se que à medida que a fase revolucionária se embaciava, 
ganhava reconhecimento público, no círculo político, que a vulnerabilidade, 
assim como no período colonial, molda as estruturas e dinamiza os processos. 
Daí advém o seu caráter paradoxal, uma vez que possibilita, na medida em que 
impossibilita, a modernização no arquipélago. 

Este argumento encontra correspondência em diversos aspetos da realidade 
social cabo-verdiana, já analisados cientifi camente. Por exemplo, Silva Rego 
encontra nos regimes de exploração, a donataria e a sesmaria, nas condições 
climatéricas da terra, que exigiam especial proteção, entretanto custosa, e na ação 
dos corsários, que tornaram constante a necessidade de recomeçar, as razões que 
explicam porque o arquipélago atravessou os 120 anos iniciais da sua existência 
sem poder registar o progresso a que tinha direito (Rego, 1966, pp. 82-83). 

Carreira (1977; 1983; 1985) e Pereira (2004) evidenciaram que o sistema de 
exploração da terra, as relações de produção e as trocas comerciais suportadas 
na escravatura geraram novas debilidades, na medida em que o sistema de 
arrendamento e o monopólio das grandes propriedades, essenciais numa primeira 
fase do povoamento, se tornaram procedências perenes de contradições rurais e 
de renovadas dependências. 

Carreira (1983) e Andrade (1996) mostram que a formação das classes, 
particularmente dos terras-tenentes no século XVIII, aprofundaram as clivagens 
sociais, clivagens que foram fundamentais para a própria conservação dessas 
classes, enquanto Cohen (2007) apontou que, na segunda metade do século 
XVIII, o sistema administrativo, fundamental para a gestão e rentabilização do 
arquipélago, gerou confl itos e confrontos que visavam o monopólio da maquinaria 
administrativa, situação advinda da constituição da administração pública como 
fonte legítima de manipulação dos parcos recursos. Por sua vez, isso reforçou as 
fi delidades populares em torno dos que estavam na posse dessa maquinaria, o 
que, recorrentemente, sustentou atropelos jurisdicionais, desvios e resistências ao 
controle em que todos os corpos administrativos estiveram envolvidos. 

Para Fernandes (2006), a crioulização da sociedade cabo-verdiana, que surgiu 
ao nível institucional como corolário da insufi ciência dos metropolitanos, uma 
vez que conduziu ao governo os naturais da terra, anulando-se a coextensividade 
das estruturas sociais e étnicas, teve um efeito contraditório sobre o autoconceito 
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dos fi lhos da terra e sustenta o complexo jogo de simulação e dissimulação que 
caracterizaria as relações entre o poder colonial português e a elite crioula cabo-
verdiana até 1975. 

No trabalho de Gomes dos Anjos (2002) apreende-se que, no século XIX, 
a formação dos intelectuais como grupo mediador, quando a instrução é eleita 
como estratégia de acesso a cargos públicos, que em função das secas se torna 
uma questão de sobrevivência de diversos grupos, vai fazer do falar em nome do 
povo menorizado a razão de ser e de conservação necessária do grupo mediador. 
No entanto, este grupo é originário dos outros pequenos grupos que foram 
os principais benefi ciários dos frugais recursos que o ambiente cabo-verdiano 
proporcionava, advindo das famílias brancas decadentes e das famílias não-
brancas em ascensão.  

Em Oliveira (1998) e em Évora (2012), deparamos que o desenvolvimento 
dos meios de comunicação encontra condições de possibilidades nas 
dinâmicas políticas e culturais que marcam as últimas décadas do século 
XIX até à primeira década do século XXI. Constituem meios construtores da 
realidade e foram eleitos, enquanto tais, como dispositivos fundamentais 
na construção de uma cidadania digna. Mas, ontem e hoje, carregam 
dentro de si, enquanto condição de impossibilidade, todos os receios e as 
fragilidades dos sistemas políticos que vêm vigorando em Cabo Verde, que 
ora instrumentalizam a censura explícita, a censura implícita, ou a estratégia 
da mordaça autoimposta. 

 Como caso paradigmático em que a vulnerabilidade aparece como condição 
de possibilidade e de impossibilidade da modernização em Cabo Verde, temos 
a dinamização da vida social na última ilha povoada, tratada em Correia e 
Silva (1998). Criado que foi um porto internacional, toda a ilha de São Vicente, 
adormecida durante séculos, acorda como principal centro económico e assim se 
mantém durante aproximadamente 50 anos, atendendo durante este período a 
expectativas prementes no ambiente cabo-verdiano. Constituiu-se como principal 
destino de migração endógena, para depois, com o desvio da rota marítima 
internacional, conhecer o ocaso, deixando à população, como imperativo 
identitário, portanto diferenciador, a tarefa de recriar, no futuro, o seu moderno 
e faustoso passado. 
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Ainda, as tendências evidenciadas pelo desenvolvimento económico no 
período pós-colonial em Rocha (2008) e Reis (2010) revelam uma reiterada 
preocupação em combater debilidades económicas estruturais, muitas vezes 
pela adoção de estratégias que retiram esse setor de uma dependência para 
inclui-la noutra. É exemplar que a emigração, que desponta a partir dos finais 
do século XVII e inícios do século XVIII como uma solução multivariada 
para os problemas da seca e da fome, para a necessidade internacional 
de mão-de-obra barata e para os problemas gerados pelo desemprego, se 
cristalize já durante o período colonial e, principalmente, durante o período 
pós-independência, como uma importante fonte de receitas colocando sob 
a sua relativa dependência o desenvolvimento económico nas ilhas e as 
decisões que emanam do subsistema político, como podemos atestar em 
Barros (2008).   

Em suma, no ocaso do nem sempre direto diálogo em torno do «governo 
da realidade», trespassado pela questão da vulnerabilidade, em 2 de outubro 
de 1989, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Primeiro-Ministro 
cabo-verdiano, admitiu, de forma genérica e tomando como base a experiência 
africana do desenvolvimento, que era provável que não se tivesse sabido 
encontrar mecanismos que estimulassem e canalizassem as energias criadoras 
das populações para o processo do desenvolvimento e que a desarticulação 
provocada pelo rompimento com as estruturas tradicionais de enquadramento 
poderia estar na base da fraqueza nas relações entre o poder político e a sociedade 
(Pires, 1989, p.16).  

No caso de Cabo Verde, a desarticulação provocada pelo rompimento com 
as estruturas tradicionais de enquadramento evidencia os seus resultados em 
1990/91, quando a hierarquia da Igreja local (dando cumprimento à determinação 
de que, enquanto perita em humanidade, a Igreja Universal almeja uma visão justa 
e global do desenvolvimento que abrange as dimensões culturais, transcendentes 
e religiosas da pessoa humana e da sociedade, conforme a Santa Sé lembrara ao 
novo embaixador de Cabo Verde no Vaticano, em março de 198997) se recusa a 
acolher as promessas do PAICV. 

97 Cf. A Missão da Igreja favorece a causa do desenvolvimento. Terra Nova, de abril de 1989, p. 1 e p. 8.



336

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

Síntese do Capítulo

Os condicionalismos criados pela Independência Nacional aparecem como 
fundamentais para a compreensão do sentido do posicionamento do Governo 
da Diocese, perante a implementação do regime democrático pluralista em Cabo 
Verde. Ligado a uma evolução estrutural que marca o nascimento do Estado cabo-
verdiano, ou seja, a separação entre o político e o religioso, materializada numa 
laicidade que submete as confi ssões religiosas ao Estado, a quem cabe reconhecê-
las e protegê-las, na medida em que estas se apresentam comprometidas com as 
solicitações da nova ordem social, portanto, úteis aos interesses públicos, esse 
posicionamento desponta como a cena fi nal da luta que, ora implícita ora explícita, 
e movida por interesses de foro eclesial, é um dos fenómenos que marcou a I 
República de Cabo Verde. 

Se é um princípio da diferenciação moderna que no palco da política se 
disputa o controlo das decisões coletivamente vinculativas, a Igreja local respeitou 
este princípio estrutural e usou-o no sentido de defender os seus intentos, 
justifi cando, promovendo e defendendo, com base em seleções feitas a partir 
de critérios da racionalidade sistémica na qual se sustenta, um posicionamento 
que dinamizou a rejeição do monopartidarismo e amparou a promoção de uma 
democracia erigida sobre a substituição partidária na condução da administração 
política do arquipélago. 

De um lado, é plausível, segundo as constatações apresentadas neste 
capítulo, que a laicização do Estado cabo-verdiano não tenha propiciado a total 
separação entre a religião e a política. Reclamando para si a legitimidade de 
sancionar as confi ssões religiosas que seriam reconhecidas e o atendimento das 
necessidades das mesmas, o Estado colocou-se numa posição que lhe permitia, 
não a interferência nos assuntos estritamente religiosos, mas o enquadramento 
dos aspetos religiosos que seriam do interesse da nação, sob o imperativo 
da «colaboração em prol do desenvolvimento». Como evidência, temos o não 
reconhecimento legal das Testemunhas de Jeová como associação religiosa 
durante a I República (cf. Silva, 2005). 

Paralelamente à situação interna, o Estado cabo-verdiano, por meio da 
Presidência, desenvolveu durante a I República um constante diálogo com a 
Santa Sé, enquadrado dentro das relações internacionais Estado/Estado. Fez-se 
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uso dessa relação no reforço do reconhecimento da legitimidade do regime a 
nível global, regional e local, propósito útil externa e internamente, dado que 
o reconhecimento e a abertura ao diálogo da Santa Sé constituíam um capital 
relevante no trato com a parte ocidental do globo e indicavam à Igreja local a 
direção a seguir. 

Entretanto, descortinamos que estes procedimentos, paradoxalmente, 
deixaram este Estado, quer ao nível interno, quer ao nível externo, numa posição 
vulnerável perante o fator religioso, incorporando, assim, o elemento básico da 
sociedade que se propunha a atender. 

Quando a Igreja local se indispôs com algumas medidas tomadas pelos órgãos 
do poder, fê-lo dentro dos parâmetros que haviam estipulado a sua contribuição em 
prol do desenvolvimento do homem e da sociedade cabo-verdianas, contrapondo-
se abertamente às conceções de desenvolvimento humano e social vigentes. Foi 
também enquadrado nas «colaborações em prol do desenvolvimento», e em 
nome do desenvolvimento, que a Igreja local reclamou perante a Presidência, 
e na Presidência, a dissolução do regime, argumentando a incompatibilização 
estrutural entre os valores preconizados pela contemporaneidade e o centralismo 
do regime.

Ainda, ao fazer do reconhecimento papal um recurso diplomático e um fator 
regulador das ações da igreja local, o regime validou a aceitação das indicações 
doutrinais que emanavam da Santa Sé e que paulatinamente, ao longo dos anos 
80, questionariam, em crescente, a legitimidade do monopartidarismo. É caso para 
se dizer que quando se levantaram as vozes contra o regime, o centro orientador 
destas reclamações era um interlocutor internacional privilegiado do regime. 

Por outro lado, arrogando-se como o principal agente da modernização de 
Cabo Verde, esta traduzida em fazer o arquipélago encontrar-se com a história, 
o PAIGC/CV assumiu o papel de «cérebro social», promotor de uma nova 
moral e formador de uma nova consciência, promovendo uma «secularização 
das consciências cabo-verdianas» ao abrigo da «africanização dos espíritos». 
Separando, em termos programáticos, a política da religião, este partido viu-se na 
contingência de lidar com a religião como substrato cultural tradicional da nação, 
mas sob a luz do pressuposto que, no decurso da história, esta seria suplantada 
por uma cultura científi ca. 
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Descortinamos, assim, subjacente à laicidade preconizada pelo PAIGC/CV, os 
pressupostos positivistas de Comte. Se a propaganda política informal difundiu 
a histórica proposição – «a religião é o ópio do povo» –, em termos formais e 
programáticos, a separação entre a religião e a política era trespassada pela ciência 
como emblemática da fase da razão e do progresso na história da humanidade. 
Assim, não encontramos, em algum documento partidário, evidências sobre 
a programação da extinção da religião, apenas a convicção implícita de que o 
progresso iluminado pela ciência permitiria a substituição da cultura tradicional, 
na qual entra a religião, pela cultura científi ca. 

Neste sentido, atentamos que, permeadas pelo desenvolvimento, versões 
humanistas divergentes se embateram, atualizando no arquipélago uma contenda 
identifi cadora do iluminismo. Tanto a religião como a política, a partir das suas 
funções, performances e refl exões, se esforçaram por reconstruir o sistema social 
em Cabo Verde, por si e para si, criando arenas de sentido. 

Optando por não trair os seus ideais, os representantes dos interesses do 
subsistema político não reformularam, dentro dos seus limites programáticos, 
a convicção, ainda que indireta, alusiva à substituição da reconstrução religiosa 
da realidade, quando se viram, na prática, impossibilitados de confi nar as 
comunicações religiosas, no arquipélago, ao arquipélago, em parte porque 
escolheram não trair as aspirações da população, maioritariamente católica. 

Os anos 80, segundo vimos com Casanova (1994), vieram provar que o 
progresso científi co não acarreta o fi m da religião e que esta se redinamizou 
dentro da modernidade. A instituição da primeira embaixada na Santa Sé em 
1984, indicador do amadurecimento das relações do Estado cabo-verdiano com o 
Vaticano, é uma evidência disso. Entretanto, somente quatro anos depois o Partido 
se mostraria aberto à consideração dos contributos religiosos na delimitação das 
estratégias vitais para a vida da nação. 

Notamos, assim, que a gestão que o Estado cabo-verdiano fez da sua relação 
com a Igreja Católica o apresenta amarrado às ambiguidades do regime em relação 
ao fator religioso e promotor/vítima/testemunha da complexifi cação da realidade 
social cabo-verdiana e da sua concomitante vulnerabilização, quando o próprio 
Estado havia sido eleito como o instrumento fundamental para a debelação das 
vulnerabilidades do arquipélago. 
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Considera-se que o Estado de Cabo Verde soube administrar as relações 
internacionais de forma positivamente reconhecida (cf. Lopes, 2003, pp. 114-115). 
Entretanto, não é evidente se a relação diplomática com o Vaticano é uma amarra 
que o Estado/Governo colocou ao Partido, ou se terá o Partido mantido cativo o 
Estado/Governo a princípios que, ao nível externo, impediam a atualização de 
outras possibilidades, como por exemplo, e relativamente ao âmbito religioso-
católico, avançar com a proposta de separação concordatária. O mais plausível 
é que seja uma das diversas facetas do preconizado equilíbrio entre os ideais e a 
realidade.  

Com a estabilização do posicionamento público, enquanto estratégia com 
intentos cognitivos, no que aparentemente é uma questão a dois, acentua-se o 
terceiro elemento, e nenhum deles, Igreja, o Estado e a Consciência, tem os meios 
para se fechar em si mesmo, na sua autossufi ciência, de modo que o evidenciado 
em Cabo Verde, entre 1975-1991, corrobora com a proposta de Émile Poulat, 
quando aponta que “acontece de se alinharem em dois contra um quando um 
dos três elementos se mostra demasiadamente invasor, opressivo ou ameaçador” 
(Poulat, 1987, p. 435 como citado em Cipriani, 2007, p. 278).

Ementes, a autonomização do Estado em relação ao Partido, a partir de 
1991, marcou o início da fase em que o Estado deixa de garantir que legalmente 
o Partido possa reclamar, com exclusividade, a tarefa de propor um desígnio 
teleológico relativamente aos objetivos que os cabo-verdianos outorgam às suas 
ações, o que, no mínimo, signifi ca que a Igreja local deixou de ter substitutos 
funcionais ou concorrentes funcionais antagónicos. 

Nessa data, as atenções voltaram-se para esta instituição e a grande 
interrogação era como o subsistema religioso católico, sabendo-se colaborador na 
autonomização do Estado, delimitaria os seus limites, perante este e a Consciência. 
Esta inquietação que fecha uma fase nas relações entre a religião e a política no 
arquipélago é, em simultâneo, o impulso dinâmico do início de uma outra. 





341

RELIGIÃO E POLÍTICA:
O Governo da Diocese Perante as Mudanças Políticas em Cabo Verde (1975-2001)

CAPÍTULO VII - «O Apelo ao Exercício Consciente e Cívico da Cidadania» 
como Posicionamento Público face às Eleições de 2001

Praticar actos de violência contra um grupo 
qualquer, contra a Igreja, é praticar actos de 
violência contra a própria democracia. Os 
autores destes actos de profanação contra a Igreja 
Católica são igualmente responsáveis por actos 
de violência contra a convivência civil e contra a 
própria democracia. E quando a Igreja Católica 
pede e insiste para que investigações sejam feitas 
e os criminosos sejam identifi cados e punidos 
segundo as leis civis da República, a Igreja não 
está a defender somente a si mesma, ela está a 
defender a própria democracia (Mons. Jean Paul 
Gobel, Núncio Apostólico)98.

Na terceira e última unidade de análise desta investigação, amparamos que o 
Governo da Diocese assumiu, de forma explícita e ofi cial, uma posição favorável 
perante o que defi nimos como o simbólico processo eleitoral de 2001, traduzido no 
apelo à «participação cívica dos cidadãos», com a particularidade de se ter pronunciado 
sobre a manipulação política do fator religioso e não sobre as características político/
partidárias adequadas à administração política de Cabo Verde. 

A documentação relativa a esta unidade de análise, contrariamente à anterior, 
não é diversifi cada. Aqui o posicionamento do Governo da Diocese não se apresenta 
como um processo, mas essencialmente como um acontecimento possibilitado 
por irritações originárias do seu ambiente. Não encontramos uma sequência 
estruturada de comunicações a partir de um programa orientador. Assumindo a 
forma de «nota de imprensa», aparece a única comunicação formal do Governo da 
Diocese acerca dos processos eleitorais de 2001, que marca a primeira alternância 
do poder, após a implantação do multipartidarismo, em Cabo Verde.

As indicações relativas à posição do Governo da Diocese perante esses processos 
eleitorais foram, entretanto, avançadas com alguma antecedência. Interrogado 
em abril de 2000, nove meses antes das legislativas de 14 de janeiro de 2001,

98 Terra Nova, março de 1998, p. 1 e p. 5. 
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sobre qual seria a postura do Governo da Diocese nesse processo eleitoral, o Pe. 
Caetano Pimenta, Pró-Vigário-Geral e Diretor das Obras Pontifícias de Cabo 
Verde, afi rmou: “nenhuma especial. Cada cidadão é livre, é responsável e tem 
autonomia sufi ciente para defi nir o partido que quer. Por isso dizemos: vota livre 
e responsavelmente, por quem quiser”99. 

Nesta linha orientadora, e relativamente às eleições legislativas, a que 
concorreram os partidos MpD, PAICV, PCD, PSD, PRD e UCID, recuperamos um 
artigo jornalístico que resume as declarações do prelado cabo-verdiano à TCV, 
destacando que este lamentou a grande taxa de abstenção verifi cada nas legislativas 
de 14 de janeiro; questionou, mencionando as eleições autárquicas, o signifi cado deste 
fenómeno; adiantou que o resultado das legislativas signifi ca que a comunidade 
escolheu da forma como escolheu e assim fez funcionar a democracia, alegando, 
todavia, que esta seria mais evidentemente exercida se tivessem todos votado; e 
considerou que a alternância verifi cada era saudável para o País e para a Nação100. 

Em relação às presidenciais, às quais concorreram Carlos Veiga, primeiro 
ministro de Cabo Verde de 1991 a 2000, David Hoff er Almada, responsável 
por alguns ministérios de 1975 a 1991, Jorge Carlos Fonseca, jurista, escritor, 
secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde de 
1977 a 1979, e ministro dos Negócios Estrangeiros do primeiro Governo da II 
República de 1991 a 1993, e Pedro Pires, primeiro-ministro de Cabo Verde de 
1975 a 1991, descortinamos, após o apuramento dos resultados da primeira volta, 
o pronunciamento formal do Governo da Diocese, que adotamos neste trabalho 
como a síntese do seu posicionamento perante as mudanças políticas em 2001.

O evento comunicativo, que irritou o círculo religioso/católico, ocorreu no 
decorrer da campanha eleitoral para a primeira volta das presidenciais, no dia 7 
de Fevereiro, em Assomada, no interior da ilha de Santiago, quando o primeiro-
ministro, eleito nas legislativas de 14 janeiro de 2001, e Secretário-Geral do PAICV, 
estabeleceu uma analogia entre a obra do primeiro-ministro ligado ao regime 
do partido único, em prol da construção do Estado cabo-verdiano, e a missão 
incumbida por Cristo ao apóstolo S. Pedro, enquanto construtor da Igreja (cf. A 
Semana, n.º 494, p. 6). 

99 In Entrevista: Papa está na linha da Igreja de Cristo. Horizonte, de 20 de abril de 2000, p. 7.
100 Dom Paulino Évora: “Sem a participação da sociedade a democracia não funciona”, in Horizonte, 
de 17 janeiro de 2001, p. 4.
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Antes de ater-se à questão da segunda volta das presidenciais, a nota de 
impressa de 15 de fevereiro de 2001101 faz alusão às legislativas de 14 de janeiro 
e às presidenciais de 11 de fevereiro, quando informa, no primeiro ponto, que 
a Igreja Católica em Cabo Verde se congratula com a realização das eleições 
pluralistas havidas, visando o aprofundamento da democracia, com a consequente 
alternância do poder, vendo nisso as mostras de uma louvável maturidade 
política dos cabo-verdianos. 

No segundo ponto, a nota apresenta o Governo da Diocese como observador, 
condição que lhe permite mostrar-se consciente dos incidentes verifi cados na 
realização das mesmas eleições, destacando o uso, num ato político, que um 
dirigente partidário fez de uma passagem bíblica, envolvendo Jesus Cristo, 
São Pedro e a missão deste, para fazer uma comparação, no seu entender 
desenquadrada, chocante, se não absurda, com uma personalidade política e um 
determinado contexto da história cabo-verdiana. 

O terceiro ponto da nota defende que a fé deve iluminar a mente, a vontade 
e toda a atividade humana, mas não pode, em nenhuma circunstância, ser 
instrumentalizada, e que, neste sentido, informa que a Igreja Católica toma a 
liberdade de apelar aos políticos e aos respetivos grupos de apoio, para evitarem 
cair na tentação de manipular a fé e a religião para fi ns indevidos. 

No quarto e último ponto, a nota faz apelo a todos, no sentido de exercerem 
o seu direito de cidadão na segunda volta das eleições presidenciais, justifi cando 
que votar é um dever cívico, moral e cristão e reforça a garantia de que a eleição 
do futuro presidente seja uma expressão efetiva da vontade da maioria.   

Assim, o primeiro ponto interpreta os resultados eleitorais como refl exo da 
maturação política dos eleitores cabo-verdianos, o segundo indica a heterorreferência 
desta comunicação católica, o terceiro defende a não instrumentalização do que, 
na aceção luhmanniana, é o meio de comunicação simbolicamente generalizado 
de alguns subsistemas religiosos e o último ponto apresenta a Igreja como 
conselheira e colaboradora do regime democrático. Este posicionamento denota 
que o Governo da Diocese se viu na contingência de determinar os limites

101 Diocese de Santiago. Secretariado Diocesano da Comunicação Social. Nota de Imprensa. Terra 
Nova, fevereiro 2001, p. 5.
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do uso de dados religiosos alusivos ao cristianismo/catolicismo fora deste 
círculo comunicacional, reclamando a não extroversão do sentido de conteúdos 
dogmáticos cristãos/católicos a âmbitos comunicativos não acoplados a este 
subsistema religioso. 

Recordemos que, no nosso primeiro momento de análise, o Governo 
da Igreja local viu-se sob o imperativo de compatibilizar-se com os novos 
elementos políticos, adotando uma estratégia de aproximação controlada, 
em que a fé aparece como um elemento não capitalizável dentro e para o 
círculo político. No segundo momento, encontrou relativa facilidade interna 
na estruturação de uma leitura que preconizou a defesa da implantação 
de um novo regime, a partir de outros elementos políticos/partidários, 
não condenando de forma oficial e pública a conversão política da leitura 
fundamentada e organizada que apresentou, aparecendo a fé como uma 
condicionante do ato cívico de votar. 

No nosso último momento, embora continue defendendo que votar é 
um dever cívico, moral e cristão, apelando por isso a todos para exercerem 
a sua cidadania, reclama a não instrumentalização da fé, inviabilizando 
assim a sua capitalização no círculo político, fechando, com isso, qualquer 
possibilidade de conversão da sigla MpD em «Mãe, Pai e Deus»102, por 
exemplo. 

A recolha de dados permitiu-nos constatar que neste posicionamento 
do Governo da Diocese não convergem todas as vozes do círculo católico. 
Contrariamente aos processos eleitorais de 1991 e similarmente ao processo de 
independência nacional, o posicionamento do Governo da Diocese aparece como 
uma leitura católica entre outras, pese embora as suas diferenças em grau de 
representação e de infl uência. 

Por exemplo, no decorrer do ano 2000, antes da polémica que suscita 
a comunicação do Governo da Diocese, os editoriais do jornal Terra Nova 
sustentaram as suspeitas em torno do retorno do PAICV ao poder103. No quadro

102 O processo eleitoral de 1990-1991, similarmente, ao período que antecede a independência 
nacional foi igualmente marcado pelas palavras de ordem que não esqueceram o elemento religioso. 
Fernando Lopes Robalo, por exemplo, apresenta algumas dessas palavras de ordem quando analisa 
os resultados das legislativas de 13 de janeiro de 1991 (cf. Vozdipovo, n.º 1047, p. 2).
103 Cf. os números 279, 282, 284, 285.
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desta linha editorial, ou seja, política predeterminada pela direção do veículo 
de comunicação que determina a lógica pela qual a empresa jornalística 
enxerga o mundo,e indica os seus valores, aponta os seus paradigmas e 
infl uencia decisivamente na construção da sua mensagem (Pena, 2005), são 
destacáveis os editoriais de dezembro de 2000, janeiro de 2001 e fevereiro de 
2001.

O primeiro refletiu sobre o nascimento de Cristo enquanto declaração 
de guerra aos sistemas de opressão, defendendo a necessidade de dizer 
não a Herodes, uma vez que ele ainda está vivo e presente (cf. Terra Nova, 
n.º 288, p. 1), o segundo avalia o momento político como crucial para a 
história de Cabo Verde, e defende a candidatura de Carlos Veiga às eleições 
presidenciais como a salvação do «13 de janeiro» (cf. Terra Nova, n.º 289, p. 1) 
e o terceiro tece considerações sobre os resultados das eleições presidenciais, 
caracteriza os dois candidatos que passaram à segunda volta, Carlos Veiga 
e Pedro Pires, e manifesta consternação pela vitória de Pedro Pires (cf. Terra 
Nova, n.º 290, p. 1). 

Demarcamos, ainda, a publicação de uma nota de imprensa endereçada pelo 
«Grupo de Católicos da Praia» que, tomando como sustentação a comparação 
feita em Assomada, interpreta a eleição do candidato Pedro Pires para Presidente 
da República como a “peça que falta para começar o processo de perseguição à 
Igreja e aos cristãos” (in Terra Nova, 290, p. 5). 

Para além da não congregação de todas as leituras católicas, um outro aspeto 
destacável neste posicionamento do Governo da Diocese é a invisibilidade 
do recurso às fi guras cimeiras da hierarquia católica e à Doutrina Social da 
Igreja. Se o papa Paulo VI aparece como a autoridade católica próxima e 
distante no nosso primeiro momento de análise e o papa João Paulo II como 
uma autoridade omnipresente no segundo, no terceiro momento não se faz 
referência explícita ao papado. 

Assim, constatamos que, se o Governo da Diocese não converteu as 
legislativas de 2001 em tema das suas comunicações formais, viu-se na 
contingência de tematizar as presidenciais. Com a nota de imprensa de 15 de 
fevereiro ganha forma o apelo a que não se misturem as «coisas» religiosas com 
as políticas e no dia 23 do mesmo mês, o semanário A Semana publicitou que, 
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segundo o prelado cabo-verdiano, ninguém tem o direito de afi rmar que tem o 
apoio político da Igreja Católica104. 

Trazida a Igreja local para um embate, no qual não selecionou participar, o 
seu governo saiu em defesa pública da não acoplação das suas representações 
à política, resguardando-se na autonomia operativa do seu subsistema de 
referência e negando-se a legitimar, ou seja, a dispor as suas crenças na validação 
de quaisquer propósitos políticos/partidários.  

Será que o sentido desta assunção se deve ao facto de a possibilidade 
de alternância do poder não ser observada como uma ameaça ao regime 
democrático pluralista, não necessitando, por isso, o Governo da Igreja local de 
construir de um círculo de infl uência sobre o âmbito onde se tomam decisões 
coletivamente vinculativas? Sustenta-se a partir da tese da maturação política 
dos cristãos/católicos, em que os cabo-verdianos, sufi cientemente esclarecidos 
e conscientes, já podem orientar as suas escolhas políticas sem orientações 
religiosas? O Governo da Diocese não descortinou neste processo uma dimensão 
moral que confere à Igreja uma certa competência política? Ou constitui um 
desfecho da ponderação sobre os primeiros dez anos de vivência do regime de 
direito democrático e, portanto, um reposicionamento perante a democracia em 
Cabo Verde?   

Propomos uma elucidação da inteligibilidade do sentido do posicionamento 
do Governo da Diocese perante os processos eleitorais de 2001, sustentada no 
exame da compreensibilidade das condições objetivas e institucionais, que 
existiram e permitiram estas tomadas de posição, ou seja, a contextualização da 
Igreja local nas racionalidades jurídico/política do regime democrático pluralista, 
na explicitação das tendências assumidas pelas relações entre o bispado e 
as estruturas partidárias, os principais endereços comunicativos no período 
compreendido entre 1991 e 2001, e na exposição das profanações a lugares e 
símbolos religiosos, como o tema que ganha ascendente nas comunicações de 
fundo religioso/político.  

104 Cf. Igreja não quer ser instrumentalizada. A Semana, de 23 de fevereiro de 2001, p. 6.



347

RELIGIÃO E POLÍTICA:
O Governo da Diocese Perante as Mudanças Políticas em Cabo Verde (1975-2001)

1. O Redesenho da Laicidade no Novo Contexto Político/Religioso. 

O posicionamento do Governo da Diocese perante as eleições de 2001 
apresenta-se como o resultado de uma evolução e, enquanto tal, manifesta-se 
como a transformação do improvável em provável, quando a expectativa da 
não intromissão do corpo ministerial no processo político passa a integrar a 
estrutura do subsistema religioso/católico. O sentido desta evolução é conectado, 
em diferenciadas entrevistas, com o amadurecimento dos intervenientes no jogo 
político, ao longo dos dez anos da governação do MpD:

a mensagem não podia ser totalmente idêntica, a sociedade já está 
mais madura, um momento da mudança de regime e um momento 
em que apenas há uma eleição para ver quem é que ganha as eleições, 
são dois momentos diferentes, portanto a posição da igreja tem que 
refletir estas duas situações muito diferentes (Eclesiástico, entrevista 
de 28.08.2012).

Este interlocutor aponta, na sustentação dessa análise, não somente o 
desgaste do partido no governo, mas também a confi ança de que a mudança na 
direção do poder não constituía ameaça às estruturas democráticas estabelecidas: 

Seria a autodestruição do MpD se continuasse no poder depois dos 10 
anos. Acho que o PAICV como é um partido mais bem organizado não 
teve que partir como o MpD daquele quase zero de 1990/91, mas partiu 
com a sociedade já bem organizada, com as leis já bem-feitas, com a 
constituição, quer dizer, a sociedade teria que continuar sobre as bases já 
colocadas, portanto foi muito mais fácil para o PAICV trabalhar. O MpD 
bem cedo manifestou fraquezas, também é um partido muito transversal. 
O bispo notou então essa diferença de posição, e isso é um ponto a favor 
do D. Paulino Évora, mostra a sua visão, a sua visão de bispo, de homem 
da Igreja, de pastor (idem). 

Entretanto, para um ex-dirigente político, a tese da maturação política 
é ancorada numa dinâmica de aprendizagem marcada pela deceção das 
expectativas geradas com a implementação da democracia. Esta análise 
interliga a perceção da Igreja de que não podia confi ar no círculo político 
com a delegação das responsabilidades aos cidadãos, coibindo-se assim de 
fornecer orientações:  
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Para mim, é o amadurecimento de todos. Porque a Igreja, e a sociedade, 
em geral, chegam à consciência que a mudança que houve não se traduziu 
naquilo que esperavam. Aconteceram escândalos que não esperavam, 
houve uma desvalorização de princípios, de valores que acreditaram 
que podiam ter sido preservados. Tudo isso levou à conclusão de que já 
era tempo de os próprios cidadãos pensarem por si e escolherem e não 
esperarem só da indicação que a igreja podia dar, porque ela própria 
chegou à conclusão que não podia confi ar muito. Cada um que escolhesse 
e se responsabilizasse pela sua escolha (Ex-dirigente político, entrevista 
de 14.09.2012). 

As leituras referenciadas indicam, cada uma a seu modo, que a justifi cação 
da maturação política se conecta com condições objetivas potencializadas nos 
primeiros dez anos da II República de Cabo Verde. Nesta direção, elegemos 
aprofundar a dimensão temporal do posicionamento de 2001, observando um 
aspeto que lhe é anterior e que desponta nesta observação como um objeto de 
investigação científi ca e uma questão política/religiosa ainda não saturados, quer 
aos níveis das refl exões política e religiosa, quer ao nível da ciência social sobre o 
arquipélago: a laicidade em Cabo Verde. 

Demarca-se que é plausível que seja um processo em construção, em 
função das transformações por que tem passado o Estado cabo-verdiano, 
isto é, um processo republicano enformador maleável, o que lhe permite 
construir novas estruturas sociais, entendidas como expectativas refl exivas, 
ou expectativas de expectativas (Corsi, Esposito & Baraldi, 1996), consoante o 
contexto social.

Por razões ligadas aos objetivos deste trabalho, esta hipótese não poderá ser 
esmiuçada ao detalhe, mas observando as Constituições da República de Cabo 
Verde de 1980 e de 1992 podemos afi rmar que, de forma geral, o princípio suporte 
da laicidade em Cabo Verde é a estipulação genérica da separação entre Igrejas e 
Estado, variando a forma como os regimes democrático revolucionário e democrático 
pluralista entenderam isso e como este entendimento irritou o seu ambiente.  

Enquanto o artigo 1.º da Constituição da República de Cabo Verde, 
aprovada em 1980 e revista em 1981, determina que Cabo Verde é uma república 
soberana, democrática, laica, unitária, anticolonialista e anti-imperialista, o 



349

RELIGIÃO E POLÍTICA:
O Governo da Diocese Perante as Mudanças Políticas em Cabo Verde (1975-2001)

artigo 5.º determina, na 1.ª alínea, que na República de Cabo Verde existe 
separação entre o Estado e as instituições religiosas e, na 2.ª alínea, que o 
Estado respeita e protege as confi ssões religiosas reconhecidas legalmente e 
que as atividades dessas confi ssões e o exercício do culto sujeitam-se à lei 
(Silva, 2010, p. 48). 

Por sua vez, a Constituição de Cabo Verde de 1992 determina, na 1.ª alínea 
do Artigo 2.º, que a República de Cabo Verde organiza-se em Estado de direito 
democrático assente nos princípios da soberania popular, no pluralismo de 
expressão e de organização política democrática e no respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais e, na 2.ª alínea, que a República reconhece e respeita, na 
organização do poder político, entre outros aspetos, a separação entre as Igrejas e 
o Estado (idem, pp. 137-138). 

Apuramos que a observação destes dois documentos evidencia, no caso do 
segundo, a supressão da palavra «laica», que passa a estar subassumida a partir 
da estipulação da separação Igrejas/Estado. Ainda, a lei fundamental que dá 
forma ao regime democrático pluralista, implantado em 1991, debruça-se com 
maior amplitude sobre a questão religiosa, dedicando-lhe, no Artigo 48.º, oito 
alíneas (cf. ibidem, p 155). 

A 1.ª alínea determina que é inviolável a liberdade de consciência, de religião 
e de culto, todos tendo o direito de, individual ou coletivamente, professar ou 
não uma religião, ter uma convicção religiosa da sua escolha, participar em atos 
de culto e livremente exprimir a sua fé e divulgar a sua doutrina ou convicção, 
contanto que não lese os direitos dos outros e o bem comum; enquanto a 2.ª alínea 
demarca que ninguém pode ser descriminado, perseguido, prejudicado, privado 
de direitos, benefi ciado ou isento de deveres por causa da sua fé, convicções ou 
práticas religiosas. 

Relativamente às organizações religiosas, a 3.ª alínea estabelece que as Igrejas 
e as outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são independentes 
e livres na sua organização e exercício das suas atividades próprias, sendo 
consideradas parceiras na promoção do desenvolvimento social e espiritual do 
povo cabo-verdiano. 
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A 4.ª e a 5.ª alíneas determinam, respetivamente, que é garantida a liberdade 
de ensino religioso e que é garantida a liberdade de assistência religiosa nos 
estabelecimentos hospitalares, assistenciais, prisionais, bem como no seio das 
forças armadas, nos termos da lei, enquanto a 6.ª alínea reconhece às igrejas o 
direito à utilização de meios de comunicação social para a realização das suas 
atividades e fi ns, nos termos da lei.

A 7.ª alínea estipula que é assegurada a proteção aos locais de culto, bem 
como aos símbolos, distintivos e ritos religiosos, sendo proibida a sua imitação 
ou ridicularização e a 8.ª alínea determina que é garantido o direito à objeção de 
consciência, nos termos da lei.  

É credível que o aprofundamento do estudo da forma como o regime 
do partido único racionalizou a laicidade passa pela análise dos contributos 
dados pelas luzes que o iluminaram, dado que não encontramos refl exões 
partidárias afetas ao PAICV que tomaram como objetivo reelaborar o 
pensamento de Amílcar Cabral em função das «novas realidades», aspeto 
ao qual é correlativa a sacralidade edifi cada em torno deste pensamento (cf. 
Gomes dos Anjos, 2002, pp. 217-219), enquanto o estudo da forma como o 
regime democrático pluralista, aquando da sua implementação, racionalizou 
a laicidade ainda é menos acessível, porque faltam registos públicos de uma 
refl exão teórica interna sobre este tema, tanto do lado do PAICV como do 
MpD, enquanto partidos políticos protagonistas no processo de transição 
para o pluripartidarismo.   

Vimos anteriormente que a religião, dentro do pensamento que orientou 
o processo de luta de libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde, é vista numa 
perspetiva evolucionista/positivista, em que aparece defi nida como um elemento 
da cultura tradicional que seria suplantada pela cultura científi ca, no quadro de 
um programa cultural e político da modernidade, portador de uma visão ou de 
um evangelho de salvação que deveria ocorrer neste mundo. 

Todavia, ao longo do processo de implementação do regime democrático 
pluralista, não descortinamos que o PAICV tenha reformulado este pensamento, 
nem que o MpD tenha apresentado as diretrizes teóricas que sustentam o 
que defi ne como religião. As leituras proporcionadas por Aristides Lima 
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(1992) e Humberto Cardoso (1993) são exemplos de propostas interpretativas 
que procuram explicar a génese do pluralismo democrático em Cabo Verde, 
respetivamente, em continuidade e em rutura, mas não são sínteses teóricas de 
um novo pensamento. 

Ainda, o projeto político do MpD, emergente no novo contexto criado pelo 
derrube do comunismo como parte integrante da luta pela expurgação de todos os 
regimes inspirados nesse modelo (Cardoso, 1993, p. 260; Manalvo, 2009, pp. 103-
104), refl ete valores inspirados por este contexto, no qual as conceções ontológicas 
e cosmológicas, que marcam o nascimento do mundo moderno no Ocidente 
(Eisenstadt, 1997, pp. 25-29), deixam de ser observadas como incompatíveis com 
a tradição. 

Como a incorporação de diversos temas e padrões institucionais da civilização 
ocidental nas modernas sociedades da Europa ocidental não correspondeu 
a mera aceitação dos temas e padrões na sua forma original, mas sim a uma 
contínua seleção e reinterpretação desses temas e a uma reconstrução do padrão 
institucional (idem, p. 79), aceitamos que o mesmo tenha ocorrido no caso cabo-
verdiano. 

Assim, a estipulação da defesa da constituição de um Estado em 
permanente diálogo e concertação com as comunidades, os operadores e as 
forças representativas, numa postura política de envolvimento dos cidadãos 
na conceção, implementação e avaliação dos programas e projetos que mais 
diretamente lhes dizem respeito, como um dos pressupostos básicos da 
fi losofi a e conduta política do MpD (Cardoso, 1993, p. 261), não denota uma 
direta transposição de uma diretriz da civilização moderna, mas seleções, 
interpretações e uma reconstrução de um padrão institucional que busca 
compatibilizar-se com o novo contexto social. 

Neste sentido, divisamos que as alterações introduzidas pela Constituição 
de 1992 refl etem alguns aspetos que despontaram ao longo do processo de 
construção do posicionamento do Governo da Diocese de 1990/1991 e constam 
das propostas da Igreja local para a elaboração da nova constituição, apresentadas 
em setembro de 1991105. 

105 Cf. Igreja apresenta cartas para Constituição. Vozdipovo, de 21 de setembro de 1991, pp. 4-5. 
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Numa lógica de continuidade com um princípio formador da I República, 
avistamos que a Constituição de 1992 não demarca a valência histórica e demográfi ca 
do catolicismo no arquipélago e não faz referência explícita no preâmbulo do texto 
constitucional ao nome de Deus enquanto Supremo Legislador, como sugere a 
proposta dos responsáveis da Igreja local. Mas fi ca formalmente estipulado que 
as organizações religiosas são consideradas parceiras do desenvolvimento social 
e espiritual, tarefa que passa a ser partilhada com o Estado, ganhando destaque 
as questões do ensino religioso, da assistência religiosa, da utilização dos meios 
de comunicação social, e, ainda, a questão da proteção do património material e 
imaterial das organizações religiosas. 

Se o regime democrático revolucionário concebeu um projeto de 
modernidade, similarmente à maioria dos países não ocidentais, com uma 
participação crescente, quer na cena nacional, quer na cena internacional, em 
termos decorrentes das ideias de igualdade e participação, não aceitando sempre, 
nem necessariamente, as outras dimensões – como a de liberdade individual, de 
emancipação social e individual e de autonomia individual, intimamente ligadas 
ao desenrolar histórico da razão –, que, a partir do iluminismo, passaram a ser 
elementos constitutivos do discurso europeu ocidental (Eisenstadt, 1997, p. 59), 
o regime democrático pluralista é o motor impulsionador de um novo projeto de 
modernidade que visa abranger todas essas dimensões, potencializando também, 
a partir da lei fundamental, condições de possibilidades de acoplamentos com 
diferenciados domínios sociais, mas abrindo o leque de temas possíveis de serem 
contemplados nas comunicações políticas.

Entretanto, após a abertura política, no quadro da «política de inserção 
dinâmica de Cabo Verde no mundo» (Fernandes, 2006, p. 254), particularmente, 
a partir de uma estratégia de desenvolvimento que passou a ter como principal 
objetivo a inserção de Cabo Verde no sistema económico mundial, assente na 
valorização do mercado e na iniciativa privada (cf. Barros, 2008, pp. 86-100; Reis, 
2010, pp. 327-393; Rocha, 2008, pp. 35-47), a paisagem religiosa local vê acentuada 
a sua diversifi cação. 

Surgem novas presenças missionárias vindas do Brasil e da África, e de todas 
as igrejas e denominações evangélicas e neopentecostais, a IURD é destacada como 
a que ganhou maior protagonismo em prol de condições sociais, económicas e 
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culturais de Cabo Verde e as injunções destas no quadro da globalização (Laurent 
& Furtado, 2008). Por razões históricas é também demarcável a organização da 
presença do Islão (cf. Silva, 2005). 

No quadro desta dinâmica, o Estado cabo-verdiano, conforme sugere 
Featherstone (2001) acerca de situações similares, é obrigado a conviver com 
uma maior diversidade cultural dentro das suas fronteiras, um crescente 
multiculturalismo e plurietnicidade, à medida que Cabo Verde se torna 
também país de imigração, de trânsito de migrantes clandestinos da
África Ocidental com destino à Europa e à América, facto que lhe coloca 
“sobretudo problemas respeitantes aos direitos humanos num contexto de 
escassez de meios para albergar em boas condições os migrantes” (Barry & 
Sané, 2008, p. 13).

De outro lado, como vimos, a implementação do regime democrático 
pluralista em Cabo Verde signifi cou, também, a libertação do Estado da tutela 
de um partido político. Assim, e na medida em que deixa de ser politicamente 
dirigido, iluminado e guiado pelo PAIGC/CV, o Estado deixa de ser um 
instrumento ao serviço da teleologia proposta pelo Partido, enquanto aquele que 
atribui sentido à realidade (Gomes dos Anjos, 2002, p. 218). 

O fecho deste ciclo abre outras possibilidades de relacionamento com as 
igrejas, enquadradas no contexto em que estas deixam de ter no Estado um 
concorrente antagónico na construção do sentido e do governo da realidade, e, 
aparentemente, a neutralidade do Estado cabo-verdiano em relação à pluralidade 
de ontologias e cosmologias, que ganham publicidade com a implantação 
do regime democrático pluralista, é um antídoto à génese dos problemas que 
afetaram o regime anterior, mas também uma resposta aos desafi os que chegam 
com a estratégia da inserção de Cabo Verde no mundo. 

Aceita-se que um estado neutro em relação às diferentes visões do 
mundo é a forma mais consentânea com a existência de um mundo de 
pluralismo ideológico e religioso, o que implica a pacifi cação no interior do 
universo plural das visões do mundo (Fernandes, 2007, p. 249). Nesta direção, 
descortinamos, na implementação da democracia pluralista em Cabo Verde, 
o esboçar dessa pacifi cação. O PAICV retira-se, em termos constitucionais, do 
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centro da vida social em setembro/outubro de 1990 (cf. Cardoso, 1993, p. 252) 
e o MpD abraça os valores democráticos e neoliberais em voga no mundo (cf. 
Gomes dos Anjos, 2002, p. 207). 

Porém, na Igreja local demarca-se a condição de guardiã moral de um 
Cabo Verde novo106, salvaguardada pelo facto de o clero cabo-verdiano se sentir 
responsável pela II República107, condição que não reclama em alguma plataforma 
comunicativa a reformulação dos princípios e pressupostos programáticos 
originários do PAIGC/CV, mas se autolegitima na publicitação da contestação 
dos efeitos da aplicação destes princípios e pressupostos:

Convenhamos que isso foi uma violência. Tentou-se fabricar um homem, 
não na verdade, no valor e na riqueza do seu ser, mas segundo um ângulo 
acentuadamente vesgo e desviado, conforme um esquema ideológico 
longínquo do Homem e demolidor do seu ser próprio. Conforme um 
pretenso modelo que nada tinha a ver com o Homem (Bispo D. Paulino 
Évora, como citado em Varela J.M. (1991, setembro 3, op. cit.). 

    

Assim, a enunciação da pacifi cação no interior do universo plural das visões 
do mundo, é uma solução que levanta, por sua vez, outros desafi os às Igrejas e 
ao Estado de Direito Democrático nascente. Se, como indica Fernandes (2007, p. 
249), as primeiras perdem a capacidade de controlar movimentos carismáticos 
e a diversidade de seitas religiosas, e as comunidades emocionais de inspiração 
religiosa saem fora da sua tutela, o Estado democrático de direito nascente, 
a braços com uma laicidade que não pode ignorar a diversidade religiosa e a 
multiplicidade de mundividências, vê-se na contingência de gerar e gerir a sua 
neutralidade. 

Uma vez que uma política de mera neutralidade pode conduzir ao crescimento 
das desigualdades, reforçando as hegemonias religiosas, e contribuindo para a 
manutenção da marginalização ou até mesmo da exclusão de algumas confi ssões 
religiosas (idem), o poder108 de cada uma das confi ssões religiosas presentes

106 É signifi cativo que a II Assembleia da Juventude Diocesana tenha decorrido sob o lema «Filhos 
de Deus por um Cabo Verde novo». Cf. Varela J.M. (1991, setembro 3). Bispo de Cabo Verde preside 
assembleia da juventude Diocesana. Vozdipovo, p. 12.
107 Conferir o comentário de José Vicente Lopes intitulado “A fatura”, in Vozdipovo, de 21 de setembro 
de 1991, p. 5.  
108 Neste ponto adotamos o conceito de poder como “uma oportunidade de aumentar a probabilidade 
de ocorrência de contextos seletivos improváveis”, retirado de Luhmann (1985, p. 11).
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no arquipélago é uma condicionante das suas expectativas em relação à 
neutralidade estatal. É provável que as detentoras de maior poder aspirem uma 
neutralidade que preste atenção à assimetria histórica e demográfi ca e que as de 
menor poder aspirem uma neutralidade que garanta uma igual atenção. 

Nesta lógica, desponta um paradoxo. O Estado de direito democrático, 
incumbido de fazer esta gestão, encontra a sua génese ligada ao poder evidenciado 
pela Igreja Católica e o partido no governo do Estado não pode ignorar a 
importância da infl uência da hierarquia da Igreja local na popularização do seu 
ideário político, que é reforçado sempre que aquela evoca e contesta os valores 
do regime monopartidário, situação que, entretanto, toca diretamente o partido 
na oposição.    

Em defesa desta nossa leitura, temos a evidência de que as condicionantes 
religiosas em torno do nascimento da II República de Cabo Verde geraram um 
novo espectro sobre a esfera política nas ilhas. Se de 1975 em diante se destacou 
o espectro dos inimigos internos e externos da pátria ante o ideal libertário 
sustentado pelo PAIGC/CV, garante contra a ameaça da fome (cf. Gomes dos 
Anjos, 2002, pp. 215-216), em 1991 o novo espectro assume a forma de «catolização 
do Estado cabo-verdiano»109. 

De um lado aparecia o corpo ministerial da Igreja local consciente do seu 
papel na mudança política de 1990/91110 e das suas expectativas em relação 
ao novo regime e, de outro lado, o MpD, consciente dos erros do regime 
monopartidário em relação às outras forças sociais (cf. Cardoso, 1993, pp. 269-
270), e o PAICV, consciente de que a própria Igreja teria que sujeitar-se, também, 
ao jogo democrático, enquanto jogo estritamente político, sem recurso à fé111. 

Em suma, se aceitarmos que o pluralismo religioso só é possível no quadro 
de uma sociedade democrática e culturalmente pluralista, isto é, onde o poder 
se encontra disperso por várias organizações, porque somente em tal situação

109 Cf. o comentário “A fatura”, in Vozdipovo, de 21 de setembro de 1991, p. 5. 
110 Além das sugestões avançadas em relação à nova Constituição, indicadas acima, conferir as 
entrevistas do Frei Camilo Torassa, «A Igreja contribuiu para a vitória da democracia», in Terra 
Nova, janeiro 1991, p. 7, e de Frei Fidalgo Barros, «Sinto-me satisfeito», in Vozdipovo, de 18 de 
fevereiro de 1992, pp. 2-3.  
111 Vide a mensagem de Pedro Pires, Secretario-Geral do PAICV, aos militantes e apoiantes, no Centro 
Social 1º de Maio, no dia 18 de janeiro de 1991, publicada integralmente sob o título «Tambarina ka 
ta móri», no jornal Tribuna, de 1 de fevereiro de 1991, pp. 12-13. 
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é possível a coexistência dos seus elementos num mesmo campo sem 
monopólio, de facto ou de direito, de qualquer um deles (Vilaça, 2006, p. 
33), e observarmos o caráter construtor da realidade dos posicionamentos 
públicos do Governo da Diocese perante as mudanças políticas em Cabo 
Verde, não como reflexos ou adaptações ao ambiente, com maior ou menor 
profundidade, mas como a potencialização de oportunidades de ocorrência 
de contextos seletivos religiosos improváveis, num contexto em que a sua 
pertinência social não é evidente ou implicitamente tomada como evidente, 
divisamos que a laicidade preconizada com a Constituição de 1992, enquanto 
um aspeto do novo projeto de modernidade, não constrói um quadro de 
pluralismo religioso.

Não somente as outras confi ssões religiosas vivenciavam uma assimetria 
em relação ao catolicismo, em função da variável histórica e demográfi ca, ao 
que acresce a variável socioparticipativa, como também as próprias estruturas 
políticas não tinham, ainda, por razões diferentes, conseguido acantonar a 
infl uência pública da Igreja local, entronizada na entrada dos anos noventa como 
a guardiã moral do novo Cabo Verde.

Essas circunstâncias, proporcionadas pela delimitação formal do lugar 
das instituições religiosas, no quadro do regime democrático pluralista, e pelos 
matizes em torno destas limitações, potencializaram a expectativa da restrição 
da ação política do corpo ministerial católico, mas enquanto uma seleção deste 
círculo comunicacional, uma vez que a nova disposição conveniente das coisas 
sociais tornava anacrónica e estruturalmente incompatível qualquer imposição 
externa. 

No posicionamento do Governo da Diocese perante as eleições de 2001, 
avistamos que essa expectativa foi formalmente atualizada, no culminar de 
uma evolução em que a Igreja local generaliza as suas orientações políticas e 
partidárias. Sendo necessário descortinarmos o que nos elucidam as outras 
dimensões de análise, de seguida observaremos a relação comunicativa 
entre os principais endereços comunicativos, em matéria religiosa/política, 
durante o período de estudo suporte da unidade de análise tratada neste 
capítulo. 
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2. O Governo da Diocese como Observador Privilegiado Obser-
vado.

Comparativamente aos quinze anos da I República de Cabo Verde, a Santa 
Sé aparece menos presente no quadro das comunicações católicas/políticas 
durante os dez primeiros anos de II República. Estes terão como principais 
endereços comunicativos o Governo da Diocese e as estruturas políticas do 
regime democrático pluralista, nomeadamente a Presidência da República, a 
Assembleia Nacional e o Governo e os partidos políticos MpD e PAICV, ligados 
respetivamente ao governo e à oposição.

Se durante o regime democrático nacional revolucionário o Governo 
aparece como um endereço comunicativo que não acusava as comunicações 
católicas, cabendo isso à Presidência e ao Partido, no regime democrático 
pluralista, em função da redefi nição do seu estatuto, esse papel lhe foi 
atribuído, em conjunto com os partidos políticos. A presença periférica, no 
sentido comunicacional, da Presidência da República, evidenciada durante os 
dez anos da governação do MpD, discutida em Daniel Costa (2001), refl ete-se 
também nas comunicações entre o Governo da Diocese e as estruturas políticas 
durante este período. 

Os poderes do Presidente no sistema de governo do regime democrático 
pluralista foi uma das questões de fundo que prendeu a atenção dos deputados 
que fi zeram a revisão constitucional em 1992, descrita como “Assembleia da 
Revisão Constituinte” por Costa (2001, p. 8). Esta revisão foi iluminada por 
estratégias de exercício de poder que procedem da revisão constitucional feita 
pelo PAICV em 1990 e dos resultados eleitorais de 1991 (cf. Lima, 1992, pp. 28-
32; Cardoso, 1993, p. 225; Costa, 2001, p. 18) e após a sua conclusão se começou a 
verifi car que, de facto, o Parlamento e, principalmente, o Governo eram o centro 
do processo político (Costa, 2001, pp. 18-19). 

Considera-se que o tipo de sistema eleitoral usado em Cabo Verde tem 
promovido maiorias parlamentares unipartidárias e, na década de noventa, 
a maioria parlamentar de apoio ao governo fez com que o processo decisório 
fi casse, em grande medida, nas mãos do primeiro-ministro, criando assim limites 
para a atuação política do Presidente da República (idem, pp. 113-114). 
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Ainda, comparativamente ao período da I República, não descortinamos 
um esforço no sentido de credibilizar o regime ao nível exterior, tomando 
com referência o aspeto religioso. Como veremos mais à frente, a Santa Sé far-
se-á presente em situações específi cas, dirigindo-se, preferencialmente, ao 
Governo. Os diálogos da Presidência da II República com a Santa Sé e com a 
diocese têm continuidade, mas não segundo a estrutura que descortinamos no 
período anterior. Por exemplo, enquanto representante primário da República, 
a Presidência condecorou algumas instituições religiosas pelo seu contributo no 
campo da solidariedade social112, recebeu as solicitações que tinha como fundo 
questões religiosas/políticas, e confi ou à Justiça a resolução de problemas que lhe 
foram apresentados 113. 

Assim, corroborando com a leitura que Costa (2001) faz do protagonismo do 
Governo e da sua bancada parlamentar em relação à Presidência da República, 
constatamos, no quadro das comunicações religiosas/políticas, que a Presidência 
passa a ser um endereço de recurso, situação que ganha particular evidência com 
a questão das profanações. 

Como vimos no ponto anterior, a Igreja local, em função do protagonismo 
destacado relativamente aos processos eleitorais de 1991, entra na II República 
como a única instituição com propostas públicas acerca da construção do novo 
homem cabo-verdiano, enquanto fi lho de Deus, portanto, como a única instituição 
que publicita uma ontologia e cosmologia. 

Nessa condição, o Governo da Diocese vai reforçar a sua condição de 
observador privilegiado do novo regime democrático que tem a particularidade 
de operar, similarmente ao regime anterior, a partir do código governo/
governados, mas, contrariamente ao anterior regime, tem o lado do governo 
binariamente esquematizado em governo/oposição, esquema consolidado após as 
eleições legislativas de 1991, com a aprovação do novo Regimento da Assembleia 
Nacional e o Estatuto do Direito de Oposição Democrática (cf. Lima, 1992, p. 21; 
Costa, 2001, p. 7).

112 Cf. Mascarenhas Monteiro agracia Escola Salesiana e Caritas. A Semana, de 22 de fevereiro de 
1993, p. 6.
113 Cf. PR quer ver esclarecido o processo. A Semana, de 23 de junho de 2000, p. 5.
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Entretanto, é também ao abrigo dos valores do novo regime que aparecem 
as vozes que, por sua vez, observarão o Governo da Diocese. O espaço social 
em Cabo Verde consolida-se assim como um espaço de múltiplas e diferenciadas 
racionalidades, em que já não é possível impor um âmbito racional central.

Deste modo, a questão dos limites destas racionalidades desponta como 
uma questão sensível. Tomando como referência o conceito de poder adotado, 
defendemos que, a partir de 1991, desponta em Cabo Verde um quadro estrutural 
em que o poder político vê acentuado o reforço de outros poderes, como, por 
exemplo, o religioso. Às estruturas que encontram a sua razão de ser na luta pela 
conquista e conservação do poder político, essa questão não podia passar ao lado. 

Olhando para o poder religioso em Cabo Verde, o MpD e o PAICV, saídos do 
processo eleitoral de 1991, apresentam-se cientes de que os tentáculos da política 
não limitavam todos os domínios sociais com a mesma efi cácia. 

A instituição do Estado de Direito em 1980 e a instituição do Estado de Direito 
Democrático em 1992 evidenciam que, desde o nascimento do «leviatã crioulo», 
o direito acompanhou a política em Cabo Verde, num processo em que ambos se 
foram moldando, se foram permitindo e se foram impedindo (cf. Cardoso, 1993; 
Vieira Lopes, 2001; Silva, 2010; Almada, 2011). As novas diretrizes políticas sobre 
a educação e sobre a arte, a partir da Independência (cf. Cardoso, 1993, pp. 205-
217), e os ganhos dos governos da I República, particularmente em relação ao 
primeiro domínio (cf. Lopes, 2003, pp. 117-118), evidenciam que estes domínios 
encontram as suas possibilidades de realização condicionadas pela política, o 
mesmo sucedendo com a ciência emergente, preferencialmente possibilitada 
pelas bolsas de estudo, cuja atribuição era também uma forma de fazer política 
(cf. Cardoso, 1993, p. 195).  

Relativamente à economia em Cabo Verde, Leitão da Graça, por exemplo, 
explica que o PAIGC/CV, surgido no contexto da Guerra Fria, procurou, através 
do esquema que perdura até à queda do muro de Berlim, pôr o acento tónico no 
setor público e de, certo modo, fugir ou ultrapassar o capitalismo, enquanto o 
MpD fez o corte, que já tinha sido esboçado pelo PAICV no seu III Congresso, 
promovendo uma abertura total, e relaciona isso com o facto de, ao contrário 
do PAICV, o MpD ter surgido no fi m da Guerra Fria, quando na Europa o 
neoliberalismo estava no seu auge (cf. Lopes, 2004, p. 100). 



360

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

Assim, a economia, em função das características físicas, condicionalismos 
históricos e opções políticas, aparece, aquando da independência, como um 
domínio dependente da política e gerador da dependência da política em relação 
a si114, cumprindo no arquipélago o mesmo destino que conheceu noutras 
regiões onde vigorou o regime de partido único, em que é suposto que realize 
os sonhos políticos, nomeadamente a igualdade (Moeller, 2012, p. 93). Somente 
a partir de 1988 entra na agenda política o desenho da sua inclusão na economia 
mundial, dinâmica radicalizada a partir de 1991, e que a abre às possibilidades de 
desenvolvimento independente.

Em relação ao subsistema dos meios de comunicação, descortina-se uma 
situação muito peculiar. Entende-se que a comunicação social, na I República, 
quase se resumiu a uma arma política para o controlo ideológico, constituindo o 
mensário Terra Nova a única exceção a esta regra (Évora, 2012, p. 5). Esta leitura 
se afi gura generalista e um tanto generosa com o mensário dos capuchinhos, 
que também conheceu os seus dias de trabalho ideológico a favor do 
monopartidarismo, conforme discutimos no quinto capítulo. Entretanto, mesmo 
no quadro do multipartidarismo, a diferenciação entre o subsistema político e o 
subsistema dos meios de comunicação ainda não foi plenamente atingida. Com 
base no que demostra Évora (2012), o acoplamento estrutural possibilitado pelo 
que é descrito como «liberdade de imprensa» ainda viabiliza a ingerência política 
nos meios de comunicação.     

Assim, a partir da independência, para além do direito, nenhum desses 
domínios encontrava um centro fora da realidade social cabo-verdiana, 
evidenciando difi culdades em dispensar o aparato do Estado. Os acordos 
internacionais, e a credibilização do país no exterior, o próprio reconhecimento 
da República como entidade de direito público, ao que se acrescenta a 
necessidade de blindar o país com uma constituição, enquanto requisito da 
condição de estado moderno, implicaram a subscrição de critérios legais 
exteriores às determinações partidárias e permitiram um relativo desafogo ao 
direito no arquipélago. 

114 É signifi cativo que Pedro Pires tenha declarado que a única revolução que podiam fazer era a 
promoção do desenvolvimento de Cabo Verde, quando o Banco Mundial já tinha classifi cado o país 
como impossível (cf. Lopes, 2004, p. 118 e p. 130). 
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De seu lado, o amadurecimento da arte, da educação, da ciência, da economia 
e dos meios de comunicação, encontrou menores possibilidades de libertação 
das amarras partidárias/estatais, constituindo-se domínios de maior conforto do 
trabalho ideológico, preconizado pelo regime democrático nacional revolucionário.

Situação totalmente inversa vivenciou a religião. O catolicismo que chega 
com a expansão, segundo vimos no terceiro capítulo, o protestantismo que chega 
com a imigração (cf. Correia, 2005) e no século XX (cf. Silva, 2005) e o islamismo 
que entra a partir de 1975 (idem), foram alimentados pelos seus respetivos centros. 
Quando, em 1975, à luz das diretrizes ideológicas então em voga, a política 
intentou um projeto de controlo do fator religioso, acentuou o protagonismo do 
centro que detinha maior poder e que operava dentro dos limites do subsistema 
religioso católico. Este processo culmina com o reforço da margem de manobra 
de uma das confi ssões religiosas presentes no arquipélago, em 1991, na abertura 
de um contexto em que a política tem de aceitar tal facto como um aspeto da 
«disposição conveniente das coisas sociais».                              

Assim, os partidos políticos MpD e PAICV encontravam-se, cada um 
a seu modo, perante uma diocese que operava de forma independente, a 
partir da instrumentalização do seu sistema de comunicação de referência, 
compatibilizando-se com a nova ordem social a partir do respeito pela 
diversidade, mas preconizando um trabalho ao nível social que visava a 
iluminação das leis humanas pelas leis divinas (cf. Pereira, 1995, p. 16).  E r a 
tida como vitoriosa num embate não religioso e o Governo, o Parlamento e os 
partidos ali representados, enquanto principais decisores políticos, ganharam 
um observador que, conforme foi assinalado, já tinha dado mostras públicas de 
ser paciente (cf. Vozdipovo, n.º 1143, p. 5). 

   Como principais observadores das observações do Governo da Diocese, 
selecionamos o mensário Terra Nova e o semanário A Semana. Em primeiro lugar, 
porque dispensaram uma contínua atenção aos acontecimentos e aos temas, 
nos quais a religião e a política se tocam, tomando como foco as comunicações 
da hierarquia da Igreja local. Em segundo lugar, porque são plataformas 
comunicativas que sustentaram posições opostas em relação à governação do 
MpD. O primeiro apresenta-se como apoiante do MpD ao longo dos dez anos da 
governação deste partido, constatação que se sustenta na análise dos editoriais 
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referentes aos números que cobrem o período compreendido entre março de 1990 
e março de 2001, enquanto o segundo é descrito como um jornal afeto ao PAICV 
(cf. Oliveira, 1998, p. 637; Évora, 2012, p. 494). 

A partir destes organismos, descortinamos que «a questão do aborto» aparece 
como o primeiro tema a partir do qual se mediu a temperatura das relações Igreja/
Estado na II República. Ao longo do ano de 1992 ganha consistência a indicação 
da realização de um referendo como a solução para a resolução deste assunto115, 
defendendo o partido que sustentava o Governo que a proibição ou não do aborto 
não tem dignidade constitucional116. 

Não tendo sido atendida no quadro da lei fundamental da II República, esta 
questão é retomada no quadro dos trabalhos da Assembleia Nacional. No fi nal 
do ano de 1992, o jornal A Semana destaca, citando trechos de um comunicado da 
diocese, que o Bispo de Cabo Verde manifesta o legítimo direito de esperar que, tal 
como foi largamente prometido, a II República prime e pugne pela defesa do tripé 
em que programou alicerçar-se, ou seja, os Direitos do Homem, a Democracia e 
o Desenvolvimento, e que visto que os direitos do homem são os primeiros e têm 
inicio quando a vida começa, na conceção, a sua defesa também deverá começar 
por ali, para que a dignidade do homem cabo-verdiano possa sair ressalvada117.

Publicita, igualmente, a partir de uma entrevista, que o Governo da Diocese 
entende que a Lei da Interrupção da Gravidez de 1986 passa a ser inconstitucional 
“na medida em que a nova constituição diz que a vida humana e a integridade 
física da pessoa são invioláveis” 118; que cabe ao legislador estatuir essa questão, 
na medida em que é responsável pelo reconhecimento do valor das coisas e pela 
implementação das leis e dos mecanismos que defendam esses valores; e que não 
se deve confundir legalidade com moralidade.   

  A questão do aborto conheceria o seu epílogo no segundo semestre do ano 
de 1993, quando, em sentido geral, os deputados a consideraram um assunto que 
diz respeito a toda a sociedade civil, estabelecendo como necessário um debate 
nacional que precedesse a discussão parlamentar119. 

115 Aborto vai a referendo. A Semana, de 6 de março de 1992.
116 MPD quer Constituição consensual. A Semana, de 26 de junho de 1992, p. 3. 
117 Cf. Crónica Parlamentar: Igreja espera cumprimento de promessa eleitoral. A Semana, de 4 de 
dezembro de 1992, p. 3.
118 Referendo sobre aborto não faz sentido. A Semana, de 21 dezembro de 1992, p. 3.
119 Cf. O debate sobre o aborto deve ser precedido de uma discussão a nível nacional. A Semana, 
Suplemento, de 25 de outubro de 1993.
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A ação observadora do Governo da Diocese destaca-se ainda no quadro 
dos trabalhos parlamentares sobre os símbolos nacionais. Por exemplo, a não 
aprovação do novo hino de Cabo Verde mereceu uma análise particular a partir 
de uma mensagem radiodifundida120. 

Esta mensagem tem a particularidade de exteriorizar a forma como o 
representante cimeiro da Igreja local percecionava os políticos. Tomando como 
exemplo as discussões sobre o aborto e sobre o hino, D. Paulino Évora afi rmou: 
“Primeiramente, fi quei praticamente convencido daquilo que se ouve com muita 
frequência, isto é, que, de facto, quando os políticos (vamos dar-lhes este nome na 
falta de outro!), quando eles dizem uma coisa ela deve ser tomada precisamente 
ao contrário” (Terra Nova, n.º 227, p. 1).   

Descortinamos, ainda, o avigoramento do que teve início com a implantação 
do regime pluralista. O projeto de construção de um novo Cabo Verde, em rutura 
com o do regime de partido único, é exposto quando o chefe da hierarquia católica 
local aponta as razões que, na sua perspetiva, impediram a votação do novo hino:

Não se vota hino nenhum: Cabo Verde que se contente com usar o de um país 
qualquer. E, quando estiver cansado de cantar e tocar «Esta é a minha pátria 
amada», tem muito por onde escolher. Mesmo que isso lese a sua honra de 
país soberano e independente, não importa. O que importa é salvaguardar a 
tão limitada honra partidária. A de Cabo Verde vem depois (idem).  

Esta observação mostra que, após a vitória no campo formal, os embates pela 
superação da I República de Cabo Verde são redirecionados para o simbólico, 
um âmbito preferencial de representação social e, portanto, de construção do 
sentido da realidade social. Assim, observando os trabalhos parlamentares, 
o Governo da Diocese exprimiu leituras e assumiu posições que atualizavam 
antigas contradições.

De seu lado, o Governo da Diocese aparece sob uma atenta observação 
aquando da cisão do MpD de 1993, na sequência da qual foi criado o PCD (Costa, 
2001, p. 63). Primeiramente, o semanário A Semana publicitou um encontro que 
não tinha caráter público, notifi cando que líderes do MpD estiveram reunidos, 
indicando o local e assegurando as horas em que o bispo de Cabo Verde, enquanto

120 Cf. D. Paulino Évora analisa o facto da não aprovação do Hino. Terra Nova, maio de 1995, p. 1 e p. 7.
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possível mediador, entrou no local121. Em seguida, publicitou que o representante 
máximo da diocese, preocupado com a situação política nacional, não se cansa de 
tentar sentar à mesa os líderes partidários em divergência122. 

Relativamente às cisões partidárias do MpD, não descortinamos qualquer 
evidência que ateste alguma tomada de posição do bispo cabo-verdiano em 
relação àquela que ocorre em 2000, que está na origem do PRD (idem). As 
explicações dadas a tal circunstância focam o então contexto: 

… já é uma fase mais complicada. Uma fase de muito desgaste nosso, com 
a igreja a criticar muitas coisas… o Sr. Bispo foi contra a ideia de termos 
um representante do governo em cada ilha… também criticou porque 
não fomos capaz de comunicar, de falar com ele e explicar bem o que é 
que estava na génese, qual a nossa ideia no fundo… (Dirigente Político/
Partidário, entrevista 30.08.2012). 

Assim, é um facto que perante as cisões partidárias que marcam o MpD na 
década de noventa, o Governo da Diocese assumiu posições diferenciadas e é 
plausível que o posicionamento perante os processos eleitorais de 2001 encontre, 
no posicionamento perante a cisão de 2000, o seu prenúncio. Entretanto, mesmo 
antes deste momento, o MpD já tinha conhecimento que o fosso entre o governo 
civil e o governo eclesiástico ia crescendo. Exemplar é o posicionamento do 
prelado cabo-verdiano em relação à criação do fi gurino do governador civil123. 

Relativamente ao PAICV, foi publicitado que o Governo da Diocese foi 
convidado e participou no «Fórum Pensar Cabo Verde», ministrando uma 
palestra sobre «A doutrina social da Igreja Católica, a Igreja e os partidos 
políticos», um evento organizado no âmbito dos debates que este partido vinha 
organizando124. Este encontro, que seria apresentado ao público sob o título 
“Bispo Alerta Partidos” (cf. A Semana, n.º 213, p. 5), está na origem de um outro 
documento diocesano referente à matéria política, que é publicitado nos meses 
que antecedem as eleições de 1996. 

121 Cf. Carlos Veiga cede ao diálogo. Encontro secreto na «Casa das Irmãs Franciscanas». A Semana, 
de 10 de janeiro de 1994.
122 Cf. VEIGA NÃO TEME ANTECIPADAS. «Bispo teme represálias». A Semana, de 7 de fevereiro de 1994.
123 Cf. D. Paulino é contra governador civil. A Semana, de 27 de novembro de 1998, p. 4.
124 Cf. Bispo D. Paulino vai falar ao PAICV. A Semana, de 19 de junho de 1995.



365

RELIGIÃO E POLÍTICA:
O Governo da Diocese Perante as Mudanças Políticas em Cabo Verde (1975-2001)

Este documento não analisa propriamente a situação política então vivida. 
Dispensa particular atenção à dimensão histórica da Doutrina Social da Igreja 
e apresenta os seus princípios e valores permanentes. O diálogo com o PAICV 
é feito de forma indireta, quando o documento destaca o importante papel 
dos partidos políticos num estado democrático e pluralista, com enfâse na 
sua importância como catalisadores da política e enquanto uma força contra a 
tendência monopolizadora e abusiva do poder, assim como contra a corrupção 
(cf. Diocese de Cabo Verde, 1995, p. 41). 

Relativamente ao papel da Igreja Católica, salienta que ela esteve, está 
e estará atenta a todos os problemas que acompanham e/ou afetam a vida do 
homem e da humanidade, anunciando e realizando, mas também denunciando, 
prevenindo os incautos e mesmo condenando os mais renitentes e relembra que a 
Igreja sempre mostrou que estava do lado do homem, visto que o homem é a sua 
via obrigatória (idem, p. 53). 

Esclarece, adicionalmente, que num mundo complexo e pluralista, a 
Igreja propõe princípios morais e espera que as comunidades cristãs sirvam de 
medianeiras na procura de soluções concretas, adaptadas às realidades sociais, 
o que torna o Governo da Diocese um representante de um instituição local e 
universal que, em nome e em razão da sua missão, não pode deixar de se interrogar 
e infl uenciar profundamente as sociedades nas quais ela está ativamente presente, 
em decorrência da sua missão e vocação de ir e ensinar a todas as nações até ao 
fi m dos tempos (ibidem, p. 55 e p. 56).

A análise do contido neste documento permite recolher a evidência de que, 
no novo contexto sociopolítico, e mediante a publicitação de que a intervenção da 
Igreja no âmbito social é perene, o controlo do poder político é destacado como 
uma necessidade garante do equilíbrio social e que, no conjunto das forças sociais 
que têm como tarefa atender a esta demanda, são nomeados o poder judicial e os 
partidos políticos. 

Chama igualmente a nossa atenção que, conforme se indica na Octogesima 
Adveniens, tenha sido realçado que os princípios e valores da Doutrina Social da 
Igreja não dispensam as Igrejas particulares da tarefa de analisar com objetividade 
a situação própria do seu país. Entendemos que o posicionamento do Governo da 
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Diocese, perante os processos eleitorais de 2001, refl ete este aspeto ainda mais do 
que os outros, particularmente porque a evocação explícita da Doutrina Social da 
Igreja é mínima.    

Entretanto, embora tenha publicitado a sua abertura ao diálogo com 
o Governo da Diocese, o PAICV não convenceu todos os círculos católicos. 
Assim, ganha visibilidade antes das eleições legislativas de 17 de dezembro 
de 1995, que, novamente, o Governo da Diocese é foco de observações que 
denunciam o desequilíbrio da balança eleitoral a favor do MpD125. Este partido 
sai deste embate eleitoral com nova maioria absoluta (cf. Costa, 2001, p. 65; 
Évora, 2004, pp. 96-97), mediante um processo marcado, em termos religiosos/
políticos, pelo destaque dado às profanações de locais de cultos e de símbolos 
religiosos. 

Se até aqui já vimos que os partidos políticos aparecem em foco nas 
observações da hierarquia católica local, na medida em que esta apresenta a Igreja 
local como também interessada e responsável pelo bem comum, tomando como 
sustentação a correlatividade entre a vocação da Igreja e o clássico argumento 
do peso demográfi co dos crentes católicos, veremos que o deslocamento do foco 
dessas observações aparece relacionado com a cristalização de um tema que, no 
nosso entender, vai estar nos alicerces da análise objetiva da situação do país, que 
sustenta o posicionamento público do Governo da Diocese perante os processos 
eleitorais de 2001.

Assim, a observação da relação comunicativa entre os principais endereços 
comunicativos, em matéria religiosa/política, durante o período de estudo 
suporte da unidade de análise tratada neste capítulo, permitiu-nos divisar, de um 
lado, que os endereços comunicativos não se alteram ao longo dos dez anos da 
governação do MpD e, de outro lado, que é acentuada a sua relação comunicativa 
quando se confi rma o fenómeno das profanações como a temática primária nas 
comunicações religiosas/políticas. A discussão desta constatação passa pela 
observação da temática em destaque e dos seus efeitos comunicativos, aspetos 
sobre os quais nos ocuparemos no ponto seguinte.  

125 Cf. Casos da campanha. A Semana. Caderno Suplemento, de 4 de dezembro de 1995; Fernandes, 
Cipriano C. (1995, dezembro 11). Carta aberta à sua reverendíssima o Bispo de Cabo Verde Paulino 
Évora. A Semana, p. 4; A Igreja no caminho certo. A Semana, de 29 de janeiro de 1996, p. 5. 
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3. A Consolidação da Temática das Profanações e a Catarse 
Católica.

A sustentação da proposta de que as interpretações dadas ao fenómeno das 
profanações conduziram a uma catarsia comunicativa no âmbito operativo católico 
não defende que as profanações constituem o único tema nas comunicações 
católicas na altura, aspeto que fi cou evidenciado nos pontos anteriores, quando 
destacámos as observações feitas acerca da ordem constitucional, da democracia, 
do aborto, do desempenho político e dos trabalhos parlamentares. Também não 
afi rma que é o mais importante, uma vez que não poderíamos sustentar esta leitura 
nem, tampouco, intentamos a sua elucidação, uma vez que esta investigação 
científi ca não é de natureza criminal. 

A sustentação da nossa proposta é construída sobre o questionamento 
interno e externo que esta questão gerou à democracia em Cabo Verde, sobre 
o distanciamento que provocou entre o Governo da Diocese e o MpD e sobre a 
projeção internacional que este fenómeno ganhou enquanto tema comunicativo. 

Em acréscimo, defendemos que esta catarse, exteriorizada na radicalização 
da desconfi ança desta estrutura comunicativa em relação ao seu ambiente, o que 
inclui desde partidos políticos, confi ssões religiosas até aos sistemas psíquicos 
acoplados e não acoplados ao subsistema religioso católico, é marcada a transição 
de um quadro comunicativo caracterizado por insegurança/certeza, para um 
outro caracterizado pela insegurança/incerteza, à medida que às várias hipóteses, 
não elucidadas, se acrescentaram outras.  

Sobre a análise dos motivos que alimentaram este fenómeno ao longo destes 
anos, não podemos avançar qualquer considerando, uma vez que os processos 
criminais que suscitaram não fornecem dados públicos sobre os quais se poderia 
estudar a sua dimensão psicossociológica. Assim, são questões que não debateremos, 
não porque as menosprezemos, mas porque carecem de dados científi cos de apoio.

Segundo um observador acoplado ao subsistema religioso, as profanações 
ou atos de desrespeito para com os lugares de culto ou objetos de culto da Igreja 
Católica tiveram início em 1975 na paróquia de S. Nicolau Tolentino, na ilha de 
Santiago e repetiram-se em 1981 com a violação do sacrário da igreja paroquial. 
Indica que talvez a que mais tenha chocado foi a profanação do Santíssimo 
Sacramento na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça, ocorrida em 12 de 
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junho de 1987, na cidade da Praia, a que fi zemos referência quando analisámos 
a estrutura das relações entre a Presidência da I República e a Diocese126. Ainda, 
sem enumerar e datar as diversas profanações, até à última ocorrida na Igreja 
de S. Miguel em Calheta, no dia 19 para 20 de fevereiro de 1999, Frei Bernardino 
Lima realça que são cerca de trinta casos ou atos de vandalismo e desrespeito 
para com a Igreja Católica neste arco de vinte e quatro anos127.

A observação dos vinte e quatro anos destacados acima, a partir dos 
periódicos que servem de base documental a este trabalho, permite-nos constatar 
que durante a I República de Cabo Verde este fenómeno não constituía uma 
arma de arremesso político, mas que é nesse período que ganha a condição de 
possibilidade enquanto tal. 

Tanto a Presidência da República como o Governo se viram, em 1987, perante 
o imperativo de exprimir a convicção de que a justiça seria feita, descobrindo 
e punindo os culpados128, ao que se segue a notifi cação de que alguns objetos 
roubados tinham sido devolvidos129, o que deixou este acontecimento envolto 
num mistério, quando no âmbito das comunicações católicas ele já tinha sido 
descrito como um roubo, um desrespeito pelo povo, um abuso da força, e, acima 
de tudo, como uma provocação130. 

Ganha plausibilidade que esta leitura da hierarquia da diocese tenha 
sido política, se consideramos que o primeiro semestre de 1987 é marcado por 
crispações em torno da questão do aborto. Por exemplo, David H. Almada fala 
das manifestações de pesar e repúdio organizadas pela Igreja local (Almada, 
2011, p. 79), mas destacam-se igualmente as diversas confrontações que 
tomaram como plataforma os órgãos noticiosos do Governo, do partido e dos 
frades capuchinhos. Todavia, a única conclusão que podemos amparar é que ao 
enigmático posicionamento da Igreja local perante a violação da Sé Catedral se 
respondeu com a misteriosa devolução de alguns objetos roubados. 

126 Cf. Lima, Frei Bernardino (1999, março). 24 Anos de Profanações em Cabo Verde. Organizações 
Antissociais e Crise de Controle do Poder Local? Terra Nova, p. 8. 
127 É de realçar que as leituras que tomam as profanações como fenómeno de natureza política 
limitam-na temporalmente a partir de 1975, enquanto as leituras que tomam como propósito a 
invalidação desta hipótese estendem esse limite às décadas que antecedem a independência 
nacional. Vide a esse propósito o artigo “E a Igreja?...”, in A Semana, de 13 de janeiro de 1997, p. 5. 
128 Cf. Manifestação de repúdio contra a violação da Igreja Matriz da Praia. Vozdipovo, de 17 de junho de 1987, p. 8.
129 Cf. Correntes de prata teriam sido devolvidas? Vozdipovo, de 20 de junho de 1987, p. 1. 
130 Cf. Comunicado da Paróquia de Nossa Senhora da Graça. Terra Nova, junho de 1987, p. 8. 
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A capitalização das profanações como arma de arremesso político ocorre a 
partir do momento em que a realidade política no arquipélago passa a ser pluralista 
e no quadro da dinamização política do elemento religioso, que encontra, como 
já vimos, a sua primeira expressão, no Cabo Verde pós-colonial, no período que 
antecede os processos eleitorais de 1991. 

Averiguamos isso tanto quando se aponta a profanação da Igreja Matriz de 
Santa Catarina, nas iminências do 13 de janeiro de 1991, como um dos três factos 
que contribuíram para a grande derrota do PAICV, nas eleições multipartidárias 
de 1991, e se destaca a atribuição deste facto, “pelos apoiantes do MpD (e não só), 
aos Paicevistas” (Almada, 2011, p. 97), como quando, na leitura pública feita pelo 
secretário-geral do PAICV, no rescaldo dos resultados das eleições legislativas de 
1991, este questiona a autoria do assalto à Igreja de Santa Catarina, argumenta 
que o PAICV sabia que não podia fazer isso, uma vez que seria trabalhar no 
sentido da própria perda, destacando a atribuição indireta do assalto ao PAICV, 
e defende que a autoria do assalto era a grande dúvida (cf. Tribuna, n.º 59, p. 13).  

Igualmente, no ano que antecede as eleições de 1996, a questão das 
profanações volta ao centro da atenção pública com ascendente destaque nos 
períodos mais próximos dos embates eleitorais. 

Em junho de 1995, é publicado um artigo131 que apresenta algumas hipóteses 
de leitura deste fenómeno, no qual se destacam os interesses que, em particular, 
cada um dos partidos políticos podia ter sobre este fenómeno. Relativamente ao 
PAICV, questiona se estará a cúpula do principal partido da oposição interessado 
em viver num clima de hostilidade com os católicos, que representam, pelo 
menos, mais de 60% do eleitorado, e propõe que é uma hipótese que, mesmo que 
não seja uma orientação da Direção, os culpados podiam ser militantes ferrenhos 
ou fanáticos, que fogem ao controlo dos seus chefes. Acerca do PCD, partido com 
poucos anos de vida e que não tem razões algumas para detestar as Igrejas, lembra 
que se pode acusá-lo de estar interessado em criar um ambiente de instabilidade 
social para justifi car uma mudança do governo. Sobre a UCID, um partido 
que se defi ne como cristão, julga não ser preciso dizer mais, e relativamente ao 
MpD propõe que, enquanto partido no poder e que gozou de apoio expresso da 
hierarquia católica nas eleições de 1991, não tem razões para detestar a Igreja,

131 Soares, Jorge (1995, junho 5). Profanar Igrejas para quê e para servir quem? A Semana, p. 2.
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mas alega não ser de descurar que este partido estivesse a promover ou a utilizar 
essas profanações para diabolizar os seus opositores, com vista a reconquistar o 
eleitorado desiludido no interior de Santiago.

Outrossim, o artigo apresenta um breve historial das profanações na ilha 
de Santiago. Resgata as ocorrências que marcam a década de 80 e as primeiras 
eleições pluralistas e apresenta, em sequência, os factos ocorridos entre 1993 e 
1995, que englobam um caso na Igreja de Ribeira Barca, no concelho de Santa 
Catarina, os danos causados pelo assalto à Igreja de Santo Amaro Abade, no 
concelho do Tarrafal, a profanação de duas igrejas no concelho de São Domingos 
e de duas capelas em Santa Catarina, que tiveram em comum a destruição de 
imagens, e o contínuo apedrejamento de uma casa de freiras.    

A análise feita pelo pároco, padre José Constantina, na sequência dos 
assaltos às capelas de Santa Catarina e da destruição de imagens, publicita que 
o corpo ministerial da Igreja local percecionava que o êxito no campo político/
eleitoral passava pela maior ou menor aproximação dos partidos à Igreja 
Católica. Resgatamos isso quando deparamos que o pároco estabelece uma 
analogia entre os dois principais partidos políticos e dois fi lhos gémeos que 
lutam entre si, depois de lembrar que “quem conseguir provar que está mais 
distante do ato poderá ganhar os dividendos de aproximação, ou de receber 
mais depressa o bolo”132. 

Ao nível do Governo da Diocese, a centralidade das profanações nas 
legislativas de 1995 ganha forma, em primeiro lugar numa perspetiva preventiva. 
A menos de um mês das eleições, o bispo cabo-verdiano apela à contenção e à 
não instrumentalização política deste fenómeno, mas também explicita que 
este fenómeno era uma forma de fazer política no arquipélago, sem atribuir as 
responsabilidades a um determinado partido: 

E mais ainda pessoalmente tenho medo que se venha a servir das já 
tristemente célebres profanações de igrejas e de imagens de santo para 
com elas pretender fazer campanha, se é que a própria realização daqueles 
vergonhosos e hediondos actos não estivessem já incluídos nos programas 
de pré-campanha e não constituíssem já uma pré-campanha!133

132 Padre Constantina em entrevista, in Soares, Jorge (1995, junho 5). Padre Constantina apresenta 
suspeito. A Semana, p. 3.
133 Dom Paulino Évora no programa radiofónico «A Voz do Pastor» de 19/11/95, conforme transcrito 
para o mensário Terra Nova: Órgão Cristão de Formação e Informação, de novembro de 1995, p. 1.
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No entanto, a explicitação do fundamento deste temor não recai 
especifi camente sobre os danos causados à Igreja local. No entender do prelado 
cabo-verdiano incorria-se perante uma situação que poderia suscitar uma maldição 
sobre toda a população. Este reparo é peculiarmente signifi cativo, se reparamos 
que esta argumentação se sustenta sobre o meio simbolicamente generalizado do 
subsistema religioso cristão e faz uso de uma dicotomia que divide a transcendência 
na perspetiva do catolicismo. Expõe a expectativa nas sanções espirituais, sanções 
que não são controladas e administradas pelo Governo da Diocese, cujo temor é um 
efeito que depende da fé do crente: 

E tenho medo porquê? Porque quem pretendesse com isso ganhar votos para 
o poder, por um lado daria mostras de possuir um coração endemoniado e 
perverso e, por outro, se porventura obtivesse desgraçadamente esses votos 
(que Deus nos livre que tal aconteça) transportaria para a governação todo esse 
espírito malvado, demoníaco e infernal, e o poder se tornaria (se tornará) uma 
autêntica maldição, um verdadeiro inferno, um tormento, um pesadelo. E isso 
redundaria em desgraça para o Povo inteiro, como é claro de ver. Por isso, se 
se quer que se dissipem estes reais temores de uma desgraça e má governação, 
então que se evite lançar mãos de baixezas e de coisas do maligno durante as 
campanhas. Mas acima de tudo, não se brinque com Deus. É muito perigoso. 
Cedo ou tarde a desgraça virá (D. Paulino Évora, in Terra Nova, n.º 232, p. 6).

A vulnerabilidade do governo da Igreja local perante esta questão desponta 
de forma velada, abrigada no pressuposto que a maioria da população professa a 
fé católica e, sensível a uma “pastoral do medo” (Minois, 1997, p. 181), faria suas 
as palavras e os temores do bispo.

Entretanto, nos primeiros dias do mês de dezembro veio a público que o 
representante cimeiro da Igreja Católica, na homilia em Santa Catarina, no dia 
25 de novembro, e no programa «A Voz do Pastor», na Radio Nova, no dia 26 
de novembro de 1995, se mostrou preocupado com o facto de até então não se 
terem descoberto os verdadeiros culpados das profanações e deixou no ar certas 
suspeições baseadas em rumores, que o levaram a concluir que “Isto é sinal de 
que há quem esteja interessado em subir ao poder com estatuto de salteadores de 
igrejas e de quebradores de imagens. Só que os caboverdianos não devem querer 
gente com esta profi ssão para governá-los”134.  

134 Casos de Campanha. A Semana. Caderno Suplemento, de 04 de dezembro de 1995.  
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Esta tomada de posição, no contexto em que ocorre, envolvendo os endereços 
comunicativos que envolve, irrita as organizações do subsistema político 
consoante a posição que ocupam em relação ao poder. Assim, é tornada pública 
a leitura que o maior partido da oposição, concorrente nas legislativas, faz desta 
informação que advém do âmbito operativo católico.   

O então diretor da campanha eleitoral do PAICV defende que as 
profanações das Igrejas no interior de Santiago se interligam com os momentos 
em que o Governo está em difi culdades, descrevendo-as com uma maquiavélica 
manipulação do partido no governo, posteriormente utilizada em campanha 
eleitoral. A postura de não confrontação com a hierarquia da Igreja local 
fi ca patente na afi rmação “Pensamos que a Igreja não irá dar indicações de 
voto aos seus fi éis”135, que toma como suporte o facto de todos os partidos 
terem militantes e simpatizantes católicos, recordando que o PAICV lançou 
vários apelos ao governo para fazer uma investigação rigorosa e identifi car os 
criminosos.

Lembrou ainda que este partido estipulou que alguém próximo do 
PAICV, envolvido em qualquer ato de vandalismo em relação à Igreja, seria 
automaticamente desvinculado e vinha fazendo um grande esforço para ter um 
excelente relacionamento com a Igreja Católica, atestados nos contatos periódicos 
com párocos, e com o bispo, e no convite endereçado a este último para falar 
sobre a Doutrina Social da Igreja. 

Do lado do MpD a situação foi percecionada, igualmente, como uma questão 
importante. Este partido, durante a campanha eleitoral, autoimpôs-se a captura 
dos culpados, caso lhe fosse atribuído mais um mandato, e, a meio do ano 1996, 
o governo constituído após a sua vitória eleitoral anunciou o mês de novembro 
como o prazo limite para o cumprimento de tal promessa136. 

Ao contrário do que aconteceu após as primeiras eleições pluripartidárias 
em 1991, a publicitação da questão das profanações no período eleitoral, focando 
a sua instrumentalização política, persiste presente nos meios de informação 
noticiosos à medida que se vão diferenciando as leituras sobre a mesma. 

135 O PAICV e as profanações. A Semana. Caderno Suplemento, de 04 de dezembro de 1995.
136 Andrade, Álvaro Ludgero (1997, março 17). Profanações: últimos desenvolvimentos sugerem 
Autores seguem passos da Polícia. A Semana, p. 3. 
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A diferenciação destas leituras permite-nos subdividir o período 
compreendido entre 1996 e 2000, em dois momentos. No primeiro, correspondente 
ao quadro comunicativo caracterizado pela insegurança/certeza, a hierarquia 
católica reconhece a sua vulnerabilidade perante o fenómeno das profanações e 
demonstra saber a quem devem ser atribuídas as responsabilidades. Esta leitura 
interpela diferentes instituições e organizações sociais e coloca a tónica particular 
nos partidos da oposição. 

No segundo, que corresponde ao quadro comunicativo caracterizado pela 
insegurança/incerteza, a hierarquia católica extrema a gravidade da situação e 
suspende a explicitação pública que alega a relação entre a autoria moral das 
profanações e a oposição política, remetendo para a justiça a descoberta do quem e do 
porquê subjacentes a este assunto, que passa a ser descrito como «muito estranho».   

Um documento que retrata o primeiro momento é o Comunicado/Denúncia 
de 26 de outubro de 1996137, saído da reunião dos padres de Santiago sob a 
presidência de D. Paulino Évora, que torna público que a Cúria Diocesana 
repudia a inoperância das instâncias do poder, assim como das instituições 
que têm o encargo de garantir a segurança e a paz social, a administração da 
justiça e a defesa de pessoas e bens; denuncia o silêncio dos partidos políticos, 
que em outras ocasiões se arvoraram em defensores dos direitos dos cidadãos e 
da justiça; estranha o silêncio das outras confi ssões religiosas e grupos de cariz 
religioso, dos quais, alguns são frontalmente contra as imagens; preocupa-se 
com a insensibilidade das instituições para a defesa e conservação do património 
cultural e lamenta a passividade e a cumplicidade da sociedade civil. 

Esta leitura, que tem a particularidade de introduzir a variável religiosa nesta 
questão, toma como pressuposto que as profanações constituem atos criminosos 
que vêm na sequência da destruição contínua de valores fundamentais, como o 
respeito pela vida humana, pela pessoa, o apreço pela religião, pelo pluralismo, 
pela tolerância, pela família, pela ética e pela moral. Exige das autoridades o 
cumprimento do dever de prosseguir com as investigações, o dever de levar a 
bom termo todo o processo judicial e punir os criminosos.

137 Vide a transcrição, na íntegra, sob o título “Violência contra a Igreja Católica. Onda de profanações 
leva os Padres da Ilha de Santiago a produzirem Comunicado/Denúncia”, in Terra Nova, de outubro 
de 1996, p. 8.
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Se, quando observámos na segunda unidade de estudo deste trabalho, 
descortinámos que o ano de 1988 pode ser descrito, em matéria religiosa/
política, como simbólico, nesta terceira unidade, o ano de 1997 destaca-se como 
igualmente assinalável138, uma vez que, se no primeiro semestre se radicalizam as 
confrontações verbais em torno do tema das profanações, no segundo semestre 
ocorre uma rotura no corpo social descrito como «povo de Deus», em função da 
assunção de uma hipótese fraturante.      

O primeiro semestre tem início com acusações políticas públicas, que colocam 
frente a frente o MpD e o PAICV, e tomam como foco a questão das profanações, 
na sequência da prisão de militantes do PAICV de São Domingos, descritos como 
os «rapazes de São Domingos»139. 

No fi nal do primeiro mês foi publicitado que o primeiro secretário cessante 
do setor de São Vicente afi rmou, durante a III Conferência Ordinária do PAICV, 
ter informações de que se arquitetou encenar falsos atentados contra o prelado 
cabo-verdiano ou contra o primeiro-ministro cabo-verdiano, por ocasião da visita 
de uma autoridade portuguesa a Cabo Verde, e imputou o partido no poder 
de estar por detrás dessa encenação140, ao que a Comissão Política Nacional do 
partido no poder respondeu, defendendo que as interpelações feitas “podem 
ser interpretadas como apelos indiretos e desculpa antecipada, para ações de 
violência física individual contra o primeiro-ministro e o bispo de Cabo Verde”141. 

Com isso, a instrumentalização política da variável religiosa atinge o seu 
ápice, neste caso, a partir da denúncia de factos que não ocorreram mas que no 
contexto vivido eram prenhes de sentido e, por isso, potencializaram e atualizaram 
reações e confrontações em torno de acontecimentos virtuais. 

Das reações que chegam dos círculos católicos é realçado, internamente, que 
perante os acontecimentos que marcam o mês de janeiro, “os católicos fi caram 
sem saber a coisa mais importante: quem é o autor material das profanações,
quem é que vem espezinhando os seus símbolos religiosos”142, enquanto,

138 É assinalável que ao nível da impressa ofi cial do governo tenha sido manchete na última edição 
deste ano o título “No ano das profanações”. Cf. Novo Jornal Cabo Verde, de 31 de dezembro de 1997.
139 Cf. O religioso o profano e o político. A Semana, de 13 de janeiro de 1997, p. 4.
140 Cf. PAICV acusa MpD de orquestrar atentados para o culpabilizar. A Semana, de 20 de janeiro 
de 1997, p. 20.
141 MPD acusa PAICV de incentivar violência. Novo Jornal Cabo Verde, de 22 de janeiro de 1997, p. 3. 
142 Barros, Fidalgo (1997, janeiro). Editorial. Terra Nova, p. 1.
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no exterior, nas palavras do papa João Paulo II ao novo embaixador de Cabo 
Verde junto da Santa Sé, é assegurado que “os católicos cabo-verdianos continuam 
determinados a colaborar para o bem-estar nacional, não obstante os atentados 
vandálicos contra os símbolos religiosos, que infelizmente se têm repetido por 
mãos anónimas” (cf. Terra Nova, n.º 245, p. 7).  

Em março 1997, o posicionamento do Governo da Diocese perante a 
questão das profanações ganha forma em duas frentes e, tanto numa como 
noutra, está patente o distanciamento em relação aos partidos políticos e à 
administração política. Em primeiro lugar, um membro da Cúria Diocesana 
expressou o entendimento de que por detrás desta questão estão políticos 
que tentam chegar ao poder, conotando a autoria das profanações com a 
oposição.

Na sequência da publicitação do fogo posto na Igreja Paroquial de Santa 
Catarina, o comportamento da polícia é descrito, nas palavras do pároco de Santa 
Catarina, como “Estranho”143. Em seguida é anunciada que a Igreja Católica acusa 
a justiça e a oposição, a partir da apresentação de trechos da comunicação do 
padre Boaventura Lopes, numa manifestação ocorrida no dia 11 de março, na 
Vila da Assomada144. Esta comunicação tem ressonância no âmbito político e é 
discutida publicamente pelo secretário-geral do PAICV:   

O que nós ouvimos foi uma formulação muito inteligente, mas que do nosso 
ponto de vista foi muito nociva para a democracia e para a unidade a nação. 
Muito inteligente porque não apontou taxativamente o nome do PAICV. 
(…). É uma formulação nociva porque, colocando a frase no contexto, são os 
partidos da oposição, o PAICV concretamente, que está por detrás de actos 
criminosos. (…). Mesmo assim não podemos aceitar que se aponte o dedo 
dessa forma, fazendo claramente o jogo do MpD. (...)145.

Por sua vez, focalizando as explicações dadas, o responsável máximo da 
diocese evidenciou no programa radiofónico «A Voz do Pastor», de 16 de março 
de 1997, que a não resolução da questão não ilibaria o governo e as autoridades 
políticas de Cabo Verde:

143 Andrade, Álvaro Ludgero (1997, março 17), Op. cit., pp. 2-3. 
144 Cf. Profanações: Igreja Católica acusa justiça e oposição. A Semana, de 24 de março de 1997, p. 6.   
145 Aristides Lima responde ao padre Boaventura Lopes: Não estamos na Idade Média. A Semana, 
de 31 de março de 1997, p. 2.
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Com efeito, se há muitas coisas estranhas à volta das profanações 
e destruição anteriores e a da sua apreciação em julgado, muito mais 
estranhas são as circunstâncias que rodearam a tentativa de simulação 
de fogo posto na Igreja matriz de Santa Catarina, no passado dia 8 
para 9 de Março. Mais estranhas e comprometedoras se tornarão, se 
as competentes autoridades não pegarem o facto por onde ele deve ser 
pegado e se ignorarem certos pormenores como sejam, por exemplo, o 
de se ter caminhado a pé desde a entrada principal até o local, quando se 
terá dado conta de uma suposta luminosidade na Igreja e o pormenor de 
se ter inventado uma actividade na vila de Assomada que teria ocupado 
as pessoas e teria assim limitado o serviço das rondas. Convenhamos 
que há nisto mistério a mais146. 

Quando este interlocutor alega que já devia saber-se que é uma imbecilidade, 
um erro histórico e uma injustiça o intento de desorientar a Igreja e fazê-la 
desanimar e desaparecer, reparamos que a interpretação do Governo da Diocese 
toma como referência o passado, no qual nem todos os partidos estiveram 
presentes, encontrando ali os primeiros acontecimentos e as causas remotas. 
Entretanto, a atualidade desses fenómenos requeria a sua resolução. O regime 
político é percecionado como outro e é manifesto o entendimento que o Governo 
e o partido que o sustenta entram no grupo daqueles que sacam dividendos 
políticos da questão das profanações: 

Uma imbecilidade porque aqueles que tentaram fazer mal à Igreja e 
até a maltrataram, como nos relata a história dos povos, mostraram 
à evidência que eram homens profundamente desequilibrados, 
perigosos para o seu próprio país e coitados. É um erro histórico, 
porque todos quantos quiseram acabar com a Igreja acabaram, 
eles mesmos, sem deixar rastros nem fumo e o mais que fizeram 
foi manchar as páginas da história, envergonhando a humanidade 
com os seus actos de atrocidade e de loucura (…). E é uma injustiça 
porque estaremos perante um gravíssimo atentado contra a liberdade 
e a liberdade religiosa, o que em nada dignifica um país, as suas 
autoridades e governantes que acabarão por serem rotulados, e 
não sem propriedade, de totalitários, e/ou incompetentes, e/ou 
coniventes147.

146 Assaltos a Igrejas: Vigiar também a Polícia? Terra Nova, de março de 1997, p. 8. 
147 Assaltos a Igrejas: Vigiar também a Polícia? Op. cit., p. 8.
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Os assaltos às igrejas continuam nos meses seguintes (cf. Terra Nova, n.º 249, 
p. 8), sendo cristalizados ao nível do público como «um mistério por resolver» (cf. 
A Semana, n.º 306, p. 4) e, no mês de julho, o assunto das profanações e destruições 
de imagens é destacado como um dos objetivos da visita do representante da 
Santa Sé junto do Governo de Cabo Verde, que, todavia, realça que tais fenómenos 
não tocam o nível de relações entre o Estado e a Santa Sé e reafi rma a necessidade 
da apuração da culpabilidade148.     

O segundo semestre de 1997 ainda conhece novos casos e é publicitado 
que o Governo da Diocese defendeu que tudo é muito estranho, não somente 
porque “em termos de investigação e de justiça nós estejamos a viver a angustiosa 
impressão que estamos praticamente parados” 149, como também porque nos casos 
ocorridos, nunca se ouve ou se escuta qualquer coisa. Admitiu, a partir disso, a 
hipótese da cumplicidade dos paroquianos, seja mediante pressões ou ameaças, 
comprada com dinheiro ou promessas de favores, mas também a cumplicidade 
livremente aceite. Esta observação, no nosso entender, anuncia a entrada no 
quadro comunicativo caracterizado pela insegurança/incerteza.  

Tendo como enquadramento as profanações na ilha de Boa Vista, em julho 
de 1998 (cf. A Semana, n.º 360, p. 20), é publicitada na impressa escrita a leitura 
feita pelo bispo de Cabo Verde no seu programa dominical na Rádio Nova em 
que, relativamente ao móbil das profanações, considera que se está perante 
gente que quer tenha sido mandada quer tenha mandado, “deve estar a achar 
ou que tem algo a dizer ou que tenha alguma coisa a cobrar ou até que deve 
estar a achar que há um castigo a ser aplicado, não se sabe a quem e porquê” 
(Terra Nova, n.º 262, p.1). 

Entretanto, é na caracterização do profanador que fi ca evidenciado que o 
Governo da Diocese se vê como uma estrutura obrigada a vivenciar uma incerteza 
geradora de uma desconfi ança que abrangia as outras estruturas religiosas e 
políticas, mas, inclusive, a outra parte com a qual o corpo ministerial compõe o 
«povo de Deus»: 

148 Cf. Mons. António Maria Vegliò «As relações da Santa Sé com o Estado de Cabo Verde são 
ótimas». Terra Nova, de julho de 1997, p. 8.
149 Profanações - Investiguem a PJ e chamem as forças armadas. A Semana, de 24 de outubro de 1997, 
pp. 2-3.
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… ele tanto pode estar entre aqueles que usam gravata e escrevem com 
caneta parker de tinta permanente e pena de ouro, como entre aqueles 
que são ou se tomam como condutores da sociedade. Tanto pode situar-se 
entre aqueles que se dizem piedosos, religiosos ou até cristãos e católicos, 
como entre os que não têm nenhuma pinga ou pintas de sentimentos 
religiosos. Esses cobardes, marginalizados ou auto-excluídos sociais, 
podem encontrar-se tanto entre os fora da lei declarados, como entre 
aqueles que nem sequer foram servir de testemunhas no tribunal. Tanto 
entre aqueles que andam colados à batina do padre, como aqueles que não 
querem pronunciar ou nunca pronunciaram o nome de Deus (D. Paulino 
Évora, como citado por Pina, 1998150).

  

A não confi rmação, ao nível da justiça, das hipóteses política e religiosa151, 
faz com que uma mesma pergunta ganhe forma em dois momentos diferentes, 
em dois âmbitos operacionais diferenciados. Após a absolvição dos adventistas 
responsabilizados pelas profanações na ilha de Boavista, é noticiado que a 
Comissão Política do PAICV perguntou quem seriam os reais profanadores e 
exigiu explicações ao governo e às autoridades nacionais sobre este assunto152, 
enquanto, após a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de mandar repetir o 
julgamento dos adventistas, foi publicitado que, na perspetiva do Governo da 
Diocese, este assunto só conheceria o seu termo com a apuração dos mentores das 
profanações (cf. A Semana, n.º 467, p. 4).

Considerou ainda o bispo cabo-verdiano que, perante a possibilidade 
de compra do silêncio e da cumplicidade de outros, a descoberta dos autores 
materiais das profanações poderia não ser sufi ciente para se chegar aos mentores 
das profanações (idem). O responsável eclesiástico resgatou, assim, a hipótese 
da cumplicidade evidenciada anteriormente, admitindo a secundarização ou a 
subordinação da fé na regulação das condutas sociais, face ao poder do que, na 
perspetiva da teoria dos sistemas sociais, é o meio de comunicação simbolicamente 
generalizado do subsistema económico.

150 Pina, Alírio Dias de (1998, julho 24). Detidos libertados, Igreja Adventista denuncia perseguição. 
A Semana, p. 3. 
151 Cf. Procurador manda arquivar o processo contra o grupo de S. Domingos. A Semana, de 23 de 
julho de 1999, p. 6; Enfi m, absolvidos. A Semana, de 30 de julho de 1999, p. 2; O acórdão. A Semana, 
de 18 de agosto de 2000, p. 4.
152 Adventistas aliviados e PAICV exige contas. A Semana, de 30 de julho de 1999, p. 3.
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Deste modo, descortinamos que, em relação ao PAICV, prevaleceu a leitura 
histórica. É signifi cativo que em abril de 2000, o Pe. Caetano Pimenta, Pró-Vigário-
Geral e Diretor das Obras Pontifícias de Cabo Verde, um dos membros cimeiros 
do Governo da Diocese, tenha publicamente assumido que não via “nenhuma 
mudança radical no PAICV, no seu pensamento e ideologia. O PAICV continua 
como antigamente. Eu considero o PAICV de hoje, como o de ontem” (Horizonte, n.º 
67, p.7). De outro lado, quando o Governo da Diocese deixa de evidenciar que sabe 
quem está por detrás das profanações e passa a questionar o «quem», essa transição 
não foi acompanhada por um pedido de desculpas público aos partidos da oposição. 

Em relação ao MpD, prevaleceu a leitura objetiva dos resultados alcançados 
por este partido, e pelos governos que constituiu, na resolução desta questão que, 
primeiramente, potencializou nas disputas com partidos políticos adversários, e, em 
2000, constituiu uma arma de arremesso no quadro da segunda cisão partidária153. 

No entanto, foi perante a população, ao abrigo do pressuposto demográfi co 
que sustenta a condição maioritária da catolicidade no arquipélago, que a questão 
das profanações assumiu contornos teológicos e fraturantes. O número de casos 
de assaltos aos locais de culto, destruições de imagens e símbolos religiosos, 
tentativas de fogo posto, cresceram na segunda metade dos anos noventa e 
adquiriram ao nível das descrições a faceta de um estranho mistério. 

Se em outubro de 1996 o Governo da Diocese louvou a serenidade e o bom 
senso que os católicos demonstravam perante tais acontecimentos e anunciou, 
entretanto, que juntos tomariam “as medidas que se impõem para que as 
profanações tenham o seu termo” (Comunicado/Denúncia, in op. cit., p. 8), 
um ano mais tarde viu-se perante o imperativo de admitir a possibilidade de 
cumplicidade do «rebanho de Deus» em Cabo Verde, no caso das profanações (cf. 
A Semana, n.º 323, p. 2).               

As estruturas judiciais, nomeadamente, a Polícia, o Tribunal de Justiça e o 
Supremo Tribunal de Justiça, foram sendo interpeladas em crescendo, à medida 
que se confi rma a expectativa da não resolução política dessa questão. Vale dizer 
que, se se aceita que as profanações constituem uma deceção de expectativas,

153 Segundo o semanário A Semana, ao caso «Enacolgate» contrapôs-se o caso das profanações. Vide 
a notícia intitulada «Profanações voltam à tona» de 23 de junho de 2000, p. 5.
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particularmente para o subsistema religioso, o Governo da Diocese, estrutura 
comunicativa que opera segundo este subsistema, não vendo confi rmada a sua 
“expectativa cognitiva” (Corsi, Esposito & Baraldi, 1996, p. 82), evidenciada no 
apelo à não instrumentalização desta questão pelos partidos políticos, manteve a 
reclamação do cumprimento da “expectativa normativa” (idem), formalizada na 
7.ª alínea do Artigo 48.º da Constituição de 1992. 

Entretanto, também constituía uma expectativa cognitiva do Governo da 
Diocese que a população, sendo católica, apoiaria o corpo ministerial, por exemplo, 
colaborando com as estruturas judiciais na apuração dos responsáveis pelas 
profanações. A deceção desta expectativa fi ca evidenciada na sua reformulação, 
quando passa a ser considerada a possibilidade da cumplicidade dos paroquianos 
e da participação daqueles que andam colados à «batina do padre». 

A questão não publicitada prende-se aos efeitos relacionais desta 
reformulação. Por exemplo, poderá o corpo ministerial, sem a confi ança na fé dos 
leigos, indicar o caminho a seguir e esperar que abarque todos os aspetos da vida 
social em que estes se veem envolvidos? Continua a Igreja local a acreditar no 
homem cabo-verdiano com a mesma fé com que acredita em Deus, aspeto, que, 
segundo frei Camilo Torassa154, é um apanágio da Igreja Católica? 

Que pastoral para o contexto histórico em que o pressuposto demográfi co 
permanece válido, mas em que se constata que o “sentido da fé” (Lumen Gentium, 
n.º 12 in Concílio Vaticano II, 1998, p. 27), ou seja, a indefetibilidade de adesão dos 
fi éis à fé transmitida, a profundidade da penetração e a intensidade da transposição 
para a sua vida, encontram limites nas outras particularidades da realidade social, 
poderosas ao ponto de suscitarem, inclusive, uma «pastoral do medo»? 

Entendemos que é provável que estas questões encontraram a sua 
primeira externalização no posicionamento do Governo da Diocese perante os 
processos eleitorais de 2001. Propomos que a refl exão interna desencadeada pelo 
desenvolvimento dos acontecimentos em torno das profanações indica o fecho 
de mais um período na vida da Igreja Católica nas ilhas de Cabo Verde, o do 
magistério prioritariamente moral/político, que enforma o que Cerrone (1983) 
descreve como a fase da restauração. 

154 Cf. Torassa, Camilo Frei (Terra Nova, maio 1995). Conheça a História do Cristianismo – A Igreja 
Ortodoxa na Tormenta, in Terra Nova, p. 7. 
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Enquanto reflexo deste processo reflexivo, o posicionamento de 2001 
marca o nascimento de uma nova fase, em que a Igreja local sinaliza o 
reconhecimento da evidência de que a secularização em Cabo Verde, 
segundo a sistematização de Dobbelaere (2004), não ocorre apenas ao 
nível institucional, mas também ao nível dos indivíduos e já não porque 
politicamente programada. Este aspeto, por sua vez, colocou a esta Igreja 
o imperativo de orientar a sua ação perante esta circunstância, ou seja, de 
refletir sobre a reestabilização dos limites das suas expectativas totalitárias, 
no sentido de abarcadoras de toda a realidade social.         

Em suma, se se aceita esta análise, é plausível que os quase dez anos de 
profanações de igrejas e imagens de santos conseguiram o que a modernidade 
preconizada entre 1975 e 1991, contrariamente ao proposto, não conseguiu: a 
minimização da infl uência da Igreja local sobre o âmbito operativo em que se 
tomam decisões coletivamente vinculativas. Que tais fenómenos tenham sido 
conduzidos com este propósito, e que os engenheiros desta ideia tenham sido 
políticos, a justiça não soube apurar. Assim sendo, esta questão entra no conjunto 
dos mistérios dos «combates pela modernidade» em Cabo Verde. 

Síntese do Capítulo

Comparativamente aos momentos anteriores, o que terminamos de observar 
é um momento menos rico em termos de evocação da Doutrina Social da Igreja e 
da autoridade do Bispo de Roma. A implantação de um novo programa cultural 
e político de modernidade, que tem as suas bases na constituição de um estado 
de direito democrático e no neoliberalismo preconizado pelo MpD, fecha as 
possibilidades de confrontação entre as confi ssões religiosas e o Estado, na medida 
em que este se demite da tarefa de ser um instrumento partidário na condução de 
consciências, embora ainda se outorgue a tarefa de promover o desenvolvimento 
social e espiritual do povo a que está acoplado.    

Nestas circunstâncias as possibilidades de atuação da Igreja local, através do 
seu governo, na nova ordem social, foram outras. Se na I República a Igreja local 
já entrava no grupo dos observadores do regime democrático revolucionário, na 
II República ela torna-se um observador privilegiado. 
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A certifi cação dada pela Igreja Católica à democracia, enquanto regime político 
e social, acabou funcionando como um fator de confi ança, quando ao nível das 
disputas partidárias a grande questão era arriscar-se em novas aventuras ou não. 
Desta forma, o posicionamento público do Governo da Diocese, assimétrico em 
relação às propostas programáticas partidárias em curso, de forma explícita em 
1991 e implícita em 1995, constituiu um elemento, externo ao âmbito operacional 
político, limitador de possibilidades, ao abrigo do pressuposto demográfi co em 
que estipulava o catolicismo como confi ssão religiosa maioritária. 

Ementes, os dez primeiros anos do regime democrático pluralista não 
testemunharam contradições insuperáveis entre a política e a religião e não ocorre 
uma revolução no que tange às relações entre as estruturas comunicativas deste 
regime e da Igreja local. Assim, após a implantação da democracia em Cabo Verde, 
é na observação da dimensão temática das comunicações eclesiais/políticas que 
descortinamos a complexifi cação da situação vivenciada pelo religioso e pelo político.  

As signifi cações dadas às profanações de igrejas e de símbolos religiosos 
buscaram suporte em diversas hipóteses e expuseram as vulnerabilidades da 
Igreja local e do seu corpo governante. Se na observação das comunicações 
católicas/estatais, nos anos 80, constatamos a vulnerabilidade do âmbito político, 
enquanto círculo operacional em que se tomam decisões relacionadas com o bem 
comum, a observação da mesma categoria de comunicações, nos anos 90, deixou-
nos perante a evidência da vulnerabilidade do âmbito religioso, particularmente 
da operatividade católica, enquanto um âmbito que precisa gerir a imanência em 
função da transcendência e lidar com o observável a partir do inobservável.   

No contexto político em que, este âmbito operacional fi nalmente observa 
o reconhecimento ofi cial do seu esforço no atendimento das vulnerabilidades 
presentes na realidade social cabo-verdiana, através do agraciamento de duas 
estruturas católicas, a Escola Salesiana de Artes e Ofícios e a Cáritas Cabo-verdiana, 
consolida-se a perceção da própria vulnerabilidade deste âmbito operacional, em 
função do seu ambiente. 

Esta vulnerabilidade é política, na medida em que não controla a 
instrumentalização política do fenómeno, nem determina as decisões estatais 
e partidárias sobre o assunto; é vulnerabilidade judicial, uma vez que a 
apuração dos factos e a condenação legal dos responsáveis não se sujeita a 
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critérios religiosos; é vulnerabilidade comunicativa, dado que a fraqueza do 
diálogo com as outras confi ssões religiosas, que não acusaram publicamente a 
ofensa como sua, impediu a constituição de uma rede de solidariedade de foro 
religioso; é vulnerabilidade material, evidenciada nos parcos meios destacados 
na proteção de todo o seu património material, da qual deriva a vulnerabilidade 
em relação à consciência individual dos leigos, na medida em que dependente 
destes assumirem e denunciarem aqueles atos como atentados à sua condição 
de católicos. 

Portanto, como compreender o posicionamento do Governo da Diocese 
perante as mudanças de 2001? A tese da constatação da maturidade democrática 
dos cabo-verdianos evidencia-se como uma tese plausível. No contexto do início 
do novo milénio não se estava perante a possibilidade de mudança de regime, 
mas apenas perante a possibilidade de alternância partidária na condução da 
administração política do arquipélago. Assim, no quadro do regime democrático 
pluralista estabelecido, o Governo da Diocese não evocou em relação aos processos 
eleitorais de 2001, ao nível do que fi ca na história escrita, os mesmos argumentos 
evocados em 1991. 

Porém, o mesmo se havia passado em relação ao posicionamento perante 
as legislativas de 17 dezembro de 1995. O que o posicionamento de 2001 tem de 
inovador é o facto de não ter admitido, contrariamente ao posicionamento de 
1995, a operacionalização de qualquer tema que pudesse incluir o governo da 
Igreja local no processo político. Assim, defendemos que o posicionamento do 
Governo da Diocese, de 2001, é fruto do distanciamento em relação aos partidos 
políticos, mas também em relação aos fi éis leigos. 

Se se considerar que “o sacerdócio comum dos fi éis e o sacerdócio ministerial 
ou hierárquico são diferentes um do outro na sua essência, e não apenas em 
grau; mas ordenam-se um para o outro” (Lumen Gentium, n.º 10 in Concílio 
Vaticano II, 1998, p. 25), o que sustentamos assume um caráter paradoxal. Mas é 
igualmente oportuno que se considere que a questão das profanações possibilitou 
o desabrochar de uma refl exão, que inseriu o Governo da Diocese num quadro de 
insegurança/incerteza, inclusive em relação àqueles sobre quem recaia o exercício 
do sacerdócio comum e que culminou na adoção da estratégia de contenção em 
relação a determinadas matérias.
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Das ilações que se podem tirar sobre a questão das profanações, é destacável 
a que põe a nu as fragilidades da assunção da tese da maioria católica na 
demografi a cabo-verdiana. Neste trabalho notamos que este pressuposto tem a 
sua própria história. Potencializado durante o Estado Novo pelo bispo D. José 
Colaço, ponto de convergência das comunicações católicas/estatais durante a I 
República de Cabo Verde, torna-se uma mordaça para os ataques partidários ao 
Governo da Diocese, nos dez primeiros anos da II República, e um sustentáculo 
da ação sociopolítica desta hierarquia, na medida em que se assume como o 
responsável pelo bem comum de uma população que, na sua maioria, está sob 
sua vigilância. 

De referir ainda que, mesmo as críticas e as chamadas de atenção do 
Governo da Diocese fi zeram uso deste pressuposto, quando de forma estratégica 
lembravam que essa maioria estava presente em todos os partidos, e não apenas 
num único, e vimos, inclusive, que ao abrigo deste pressuposto, o Governo da 
Diocese anunciou que, juntamente com os fi éis, saberia pôr cobro ao fenómeno 
das profanações, sendo, algum tempo depois, obrigado a reconhecer a hipotética 
colaboração/participação do fi el/leigo. 

Assim, inferimos que este fenómeno, à medida que provoca a corrosão de 
um específi co sentido atribuído ao pressuposto da maioria católica, possibilita a 
emersão do que foi, ao longo da história da Igreja em Cabo Verde, secundarizado 
ante os imperativos da instalação, estabilização, sobrevivência, proteção e 
dinamização da Igreja Católica no arquipélago, ou seja, a refl exão sobre o «sentido 
da fé» do católico cabo-verdiano.

Defendemos que, na entrada do terceiro milénio, a consolidação da 
noção de Igreja e o reforço do sentido da fé dos leigos são atualizados como 
preocupações prioritárias, à medida que a política sai do horizonte das 
expectativas do Governo da Diocese. Assim, a posição que este assumiu 
perante o processo eleitoral de 2001 constitui a síntese de uma década em que 
se atualiza a superação de possibilidades abertas em 1991, mas, igualmente, 
o prenúncio de uma conjuntura em que a Igreja local se volta para dentro 
de si, em busca de solicitude para com as interrogações que a acompanham 
desde o seu estabelecimento no arquipélago e que são fundamentais para o seu 
avigoramento enquanto comunidade de fi éis.        
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CONCLUSÃO

A República de Cabo Verde reconhece o papel 
histórico e fundamental da Igreja Católica 
na formação integral dos cabo-verdianos e, 
considerando a sua experiência e peculiares 
capacidades para o efeito, reafi rma a sua vontade 
de estabelecer parceria de longo prazo para 
permitir à Igreja desempenhar um papel acrescido 
neste domínio, no respeito da sua doutrina e dos 
seus princípios morais (Acordo entre a República de 
Cabo Verde e a Santa Sé relativo ao estatuto jurídico da 
Igreja Católica em Cabo Verde, Artigo 15, Alínea 1).

Ao longo deste trabalho aproximámo-nos do debate sobre a modernidade, 
não apenas enquanto contexto histórico, mas principalmente sobre as suas 
interdependências com a mudança da estrutura societal, aspeto em relação ao 
qual registos teóricos diferentes propõem leituras diferenciadas.

Guiados pela hipótese de que a sociedade moderna designa uma forma de 
organização histórica da vida coletiva, que tem como objetivo a implementação 
da experiência moderna, esta entendida como uma das exigências inalienáveis 
de todo o ser humano, pelo facto de ser dotado de linguagem ou de razão, de 
modo que mesmo na mais tradicional sociedade seja impensável não existirem 
exigências de racionalidade (Rodrigues, 2007), encontrámos na teoria dos sistemas 
sociais os aportes teóricos que permitiram transportar a modernidade, enquanto 
problemática analítica, para o contexto cabo-verdiano.

Permitiu-nos, por um lado, fundamentar o enfoque no posicionamento 
público, enquanto mecanismo seletivo de comunicação portador de exigências 
de racionalidades diferenciadas e, por outro lado, possibilitou-nos o reforço 
da problematização como também uma acurada ferramenta de análise e de 
potencialização de novas hipóteses.
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Nesta direção, como principais lugares de chegada, divisámos que os 
posicionamentos públicos estudados, mais do que cumprimento da função 
religiosa, ou manifestação da relação da religião com outros sistemas de funções 
da sociedade, exteriorizam a edifi cação da compatibilidade estrutural de um 
específi co subsistema religioso com as dinâmicas do seu ambiente, portanto, uma 
relação refl exiva.    

Assim, a partir da apresentação e da sustentação da nossa interpretação 
dos posicionamentos do Governo da Diocese perante as mudanças que 
selecionamos como marcantes para o universo político, em Cabo Verde, entre 
os anos de 1975 e 2001, descortinámos o caráter construtor da realidade desses 
posicionamentos, na medida em que, como já tínhamos proposto anteriormente, 
mais do que refl exos, ou adaptações ao ambiente, traduzem a construção das 
possibilidades de ocorrência de eventos religiosos improváveis, num contexto 
em que eles não são evidentes ou implicitamente tomados como evidentes, quer 
dizer, traduzem a reconstrução do poder religioso mediante a restruturação da 
realidade social. 

Divisámos que 5 de julho de 1975 é, também, uma data relevante no que 
tange ao reforço da inclusão de Cabo Verde na sociedade moderna, enquanto 
sociedade estruturalmente organizada sob a primazia do critério da diferenciação 
funcional. Pela via política, com a constituição do Estado cabo-verdiano, portanto 
pela diferenciação do subsistema político, a inclusão desta região na sociedade 
mundial deixou de ser balizada por Portugal. 

Entretanto, notámos que este processo foi marcado pela diferenciação do 
subsistema político do subsistema religioso e pela relativa desdiferenciação 
em relação a outros subsistemas de função, como a educação, a economia, a 
ciência, os meios de comunicação ou a saúde, por exemplo, na medida em que o 
âmbito político reclamou para si a organização das condições operacionais e de 
autonomia destes âmbitos operativos de função. 

Com isso, à semelhança do que já ocorria no regime político colonial, o 
subsistema político manteve o princípio da substituição do subsistema religioso 
em alguns âmbitos, nos quais, nas sociedades pré-modernas, este cumpria uma 
função, como a garantia de validez das normas, fundamentação da autoridade 
política, fundamentação do saber, por exemplo. Mas, a partir de uma nova 



387

RELIGIÃO E POLÍTICA:
O Governo da Diocese Perante as Mudanças Políticas em Cabo Verde (1975-2001)

conceptualização do imaginário de nação, o subsistema político fechou as 
possibilidades de acoplamento com o subsistema religioso católico, nos moldes 
operacionalizados no contexto do Estado Novo. 

Atestámos que o subsistema religioso católico benefi ciou dos efeitos desta 
diferenciação, na medida em que esta fez com que a sua comunicação fosse 
visível como um modo de operação específi co e isto não somente na situação mas 
também sobre a base de fronteiras sistémicas duradouras. Mas, por outro lado, 
os primeiros anos após a independência nacional foram anos de restruturações, 
em que a compatibilização da Igreja local com as demandas nacionalistas 
emergiu como uma prova de fogo para as autoridades eclesiásticas. A crítica 
nacionalista ao colonialismo não podia deixar de lado a crítica ao catolicismo que 
era, parafraseando Marx, tido como o guardião moral, a consciência invertida do 
mundo invertido que era a ordem colonial. 

No entanto, ao abrigo dos efeitos da diferenciação funcional, enquanto 
forma de organização da vida social no arquipélago, fi cou patente, em 1975, a 
não erradicação do subsistema religioso, particularmente do católico, mesmo 
admitindo-se que as organizações e as estruturas que operavam a partir deste 
subsistema haviam pervertido o sentido da sua missão. Pelo contrário, a partir 
de 1975, passou a ser reivindicada, não exclusivamente por vozes políticas, a 
redescoberta deste sentido de missão, em compatibilidade com a perspetiva do 
subsistema político sobre este assunto. 

Posicionando-se da forma como se posicionou em 1974/75, a Igreja local 
apareceu, aquando de 5 de julho de 1975, comprometida com o passado 
criticado, mas não comprometida perante a dinâmica política que culminou com 
o reconhecimento da autonomia política da nação cabo-verdiana. Se o bispo goês 
lembrou, na sua despedida, que Cabo Verde estava na Igreja, podemos dizer 
que, na data supra indicada, fi cou assente a primeira conquista da Igreja de Cabo 
Verde. Havia-se garantido que a Igreja Católica permanecia em Cabo Verde, o 
que vale dizer que, neste contexto territorial, as cautelas assumidas na encíclica 
Fidei Donum foram atendidas.    

Outras conquistas adviriam de outros efeitos da diferenciação funcional. 
Estes provocam problemas derivados, de grande escala, que não são elaborados 
adequadamente nos sistemas funcionais e que em certa medida persistem como 
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sobrantes (Luhmann, 2007a, pp. 300-301).  Outorgando-se o título de centro da 
vida social em Cabo Verde, assumindo uma postura desdiferenciada em relação 
a determinados âmbitos de funções sociais, o subsistema político foi sendo 
obrigado a gerir as deceções de expectativas que gerou, à medida que crescia 
a sua intromissão em âmbitos de funções que reclamam autonomia e que não 
operam a partir do médium poder.

Por exemplo, a questão da unidade Guiné-Cabo Verde demonstrou que o 
meio de comunicação simbolicamente generalizado do subsistema político era 
insufi ciente para resolver os imbróglios identitários que tal proposta suscita. 
Ainda, é exemplifi cativo que a planifi cação estatal da economia não conduziu, 
de forma direta, ao desenvolvimento e à dignifi cação do homem cabo-verdiano, 
propósitos e valores sobre os quais erigia o regime de partido único a sua 
legitimidade. 

Ainda, se considerarmos que durante a I República a inclusão das pessoas 
nos subsistemas funcionais era condicionada de forma apertada pelo crivo 
partidário/estatal – tomemos como ilustração que a formação dos quadros 
superiores da administração política passava pelo processo de seleção política, 
que era a atribuição das bolsas de estudo –, pode-se constatar que, defi nindo-
se como um veículo promotor da igualdade e da liberdade, o Partido/Estado 
gerou deceções de expectativas quando determinou que o acesso à igualdade 
e à liberdade estaria submetido à compatibilização com as suas determinações 
programáticas, paradoxalmente, em defesa da igualdade e da liberdade. 

Deste modo, assumindo-se como o «cérebro social», o órgão do pensamento 
social, o Partido/Estado viu-se na contingência de reforçar continuamente o 
trabalho ideológico, à medida que ia reconhecendo a autonomização dos outros 
âmbitos funcionais, particularmente o jurídico e o económico, como desafi os 
incontornáveis, em parte porque tinha em mãos problemas práticos e morais que 
não estava preparado para resolver. 

Por outro lado, se aceitarmos que uma das funções parciais do subsistema 
religioso é a absorção da deceção de expectativa (cf. Luhmann, 2009b, pp. 
124-128), que os sistemas religiosos podem converter-se em centros de 
cristalização de interesses institucionalizados de relativo longo prazo e que 
os desenvolvimentos institucionais em outras áreas podem apoiar-se nestes 
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interesses (idem, p. 165), torna-se compreensível como foi possível que esta 
estrutura religiosa, a Igreja particular de Cabo Verde, se tenha rodeado do que 
se designou “auréola tribunícia” (Koudawo, 2001, p. 124).

Como ocorre com as diferenciações sistémicas, as posições dos observadores 
codiferenciam-se e, a partir de cada sistema, vê-se outra coisa distinta do ambiente 
(Luhmann, 2007a, p. 172). Incapaz de impossibilitar os efeitos da diferenciação 
funcional, o subsistema político assiste ao aquartelamento de observadores de 
segunda ordem no círculo católico, numa confl uência de interesses que atinge 
o seu âmago em 1991, com a derradeira diferenciação do subsistema político no 
arquipélago.   

Se, como determina Luhmann, a diferenciação funcional e as vantagens 
que oferece a religião se relativizam sob os regimes orientados de maneira 
nacionalista e, sobretudo, em regime de partido único, que deixam nas mãos 
do partido a defi nição das únicas opiniões válidas (idem, p. 301), o caso cabo-
verdiano evidencia que, quando foram crescendo os problemas sobrantes, 
o sistema de função religiosa, particularmente o subsistema católico, foi 
encontrando espaços que lhe possibilitaram sair do mero âmbito de defesa da 
fé, passando a ser o porta-voz, no arquipélago, do policentrismo da sociedade 
moderna, reclamando a pluralidade das “diferenciadas arenas de sentido” 
(King & Thornhill, 2003, p. 96).   

Correlativo a este considerando, outro aspeto demarcável é a constatação 
de que, em 1975, se reforçou a autonomia dos modos de seleção de sentido 
comunicativo e se reforçaram as fórmulas de contingência, desde o início 
desligadas da religião, como por exemplo, o bem comum para a política, a escassez 
para a economia, a normatividade para o direito, em separado da fórmula de 
contingência Deus. 

Contudo, percebemos que apesar deste sucesso evolutivo, o catolicismo, cuja 
função, enquanto religião, é a de viabilizar a comunicação do indeterminável a 
partir do determinado, não deixou de relacionar Deus com o seu ambiente. Por 
exemplo, através da Caritas cabo-verdiana, Deus era interligado com a satisfação 
de necessidades e, a partir da liberdade religiosa, a religião reclamava, perante a 
política e o direito, um âmbito para a crença em Deus. 
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De forma recorrente, as estruturas religiosas exploraram, nos acoplamentos 
com estruturas que operam segundo outras formulações sistémicas, uma das 
características do seu ambiente, ou seja, as interpenetrações dos sistemas psíquicos 
com o subsistema religioso cristão, isto é, a tradicional adesão da maioria da 
população ao cristianismo.

As pesquisas bibliográfi cas e documentais mostraram-nos que, na condição 
de principal agente sociotransformador, mas consciente das incertezas e das 
fragilidades tradicionais e contemporâneas da sociedade que supostamente 
dirigia, o Partido/Estado PAIGC/CV se viu na eventualidade de moldar a sua 
atuação em função da realidade.

Divisámos que a laicidade do regime assumiu essas limitações que a 
confi guraram como uma «laicidade útil» aos interesses das instituições envolvidas, 
em que foi consensual a instrumentalização do diálogo público como forma de 
resolução das divergências e em que lógicas e perspetivas diferenciadas buscaram 
pontos de convergência – sem construir parcerias –, dado que o confl ito explícito não 
se afi gurava vantajoso a nenhuma das partes. Por exemplo, a conexão da maioria 
da população com o catolicismo serviu como um desses pontos de convergência.  

A intensidade dos acoplamentos religiosos/políticos da I República fi cou 
evidenciada ao longo da dinâmica que conduziria à implementação do regime 
democrático pluralista em 1991. O posicionamento público do Governo da 
Diocese confi rmou, na ocasião, que este se via como uma estrutura comunicativa 
capaz de gerar a oportunidade de aumentar a probabilidade de ocorrência de 
contextos seletivos improváveis. 

Na iminência da implementação de um regime político que teria 
como principal tarefa o reconhecimento, a salvaguarda e a promoção da 
compatibilização da vida social em Cabo Verde com as estruturas da sociedade 
moderna, enquanto sociedade essencialmente policêntrica, que pressupõe o 
pluralismo nas suas próprias condições possibilitadoras (King & Thornhill, 2003, 
p. 96), e que encontra na democrática relação entre os sistemas de funções uma 
das suas características centrais (idem, p. 110), a superação do viés nacionalista foi 
assegurada na reprovação do partido conotado com o regime de partido único, 
opinião que permitiu o acoplamento dos interesses de uma outra determinada 
estrutura política com os das estruturas religiosas católicas. 
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No entanto, este reparo, que deriva da nossa investigação, não sustenta 
cientifi camente que a posição do Governo da Diocese responde linearmente 
pela vitória do MpD e pela derrota do PAICV e do Presidente Aristides Pereira 
nas eleições de janeiro e fevereiro de 1991. No máximo, as constatações aqui 
apresentadas podem constituir um ponto de partida para uma investigação que 
se debruce sobre esta questão.

A restruturação da realidade social, no sentido da inserção de Cabo Verde 
na sociedade mundial, passou pela convergência de interesses que conduziu 
ao surgimento de uma nova modalidade performativa da religião em relação à 
política. Esta, todavia, manteve distante a possibilidade de uma sagrada aliança, 
expressada na união da religião católica com o campo político, no sentido de 
aí defender e prosseguir as suas causas e os seus interesses (religiosos, sociais 
e políticos), e na união do campo político com a religião católica no sentido 
de, com ela e por ela, apresentar-se como um espaço social sagrado, retirando, 
sobretudo, efeitos de dominação simbólica permitidos por essa aliança 
(Borralho, 2013, p. 7).

Despontando a democracia como o reconhecimento da diferenciação 
sistémica do subsistema político, mas também como o reconhecimento 
do pluralismo na sociedade, no qual nenhum sistema pode assumir total 
autoridade sobre toda a sociedade, ou sobre uma específi ca arena de operação 
na sociedade (King & Thornhill, 2003, p. 110), o poder católico evidenciado em 
1990/91 constituía um desafi o para o âmbito político, para o diversifi cado âmbito 
religioso e, internamente, para o círculo católico, enquanto uma específi ca arena 
de operação religiosa. 

Ou seja, a consolidação da democracia, a razão do envolvimento da 
hierarquia católica local na dinâmica desencadeada em 1990/91, quer a partir de 
uma determinação lógica interna, quer a partir de outras vozes religiosas e/ou 
políticas, exigiu que este círculo limitasse o poder manifestado e não se erigisse 
como um centro hegemónico. 

Que o Governo da Diocese estivesse atento ao enraizamento do regime 
democrático pluralista fi ca evidenciado nas suas observações sobre a carta 
constitucional e sobre os novos símbolos nacionais. Que o poder católico 
constituía um desafi o ao pluralismo fi cou patente nas observações acerca da 
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questão da interrupção da gravidez, quando se elevou a Igreja local à categoria de 
guardiã de uma específi ca moral, que reclamava a sua hegemonia, alegando estar 
conectada com as convicções religiosas e morais da maioria da população e ser 
depositária dos princípios decorrentes da única mensagem capaz de fundamentar 
a dignidade humana e motivar um género de convivência que tivesse como ponto 
de referência fulcral a busca, na verdade e na justiça, do bem comum.   

Quando se confirma que o peso da variável religiosa não era mobilizável 
apenas em períodos de mudanças estruturais, mas também no contexto da 
mera alternância política/partidária, aspeto que fica vincado nas eleições 
legislativas de 1995, extrema-se, nas confrontações políticas, a tematização 
da destruição de estruturas materiais da Igreja local, situação que irritou 
a hierarquia da Igreja, obrigando-a a posicionar-se, inicialmente, como 
uma estrutura/cabeça de um corpo, e, posteriormente, como uma estrutura 
solitária. 

Esta evolução é interdependente da constatação que o subsistema 
católico estava frouxamente interpenetrado com as consciências individuais 
descritas como católicas, situação que, no nosso entender, deve ter tornado 
imperativa a problematização dos limites e da eficácia da evangelização 
desenvolvida. Mas, nesta direção, apenas ficou evidenciado que, em 2001, o 
Governo da Diocese defendeu a total diferenciação do religioso em relação 
ao político, renegando qualquer centralidade do catolicismo em outros 
âmbitos autónomos. 

Na ocasião, cai o último pressuposto que, de forma relativa, ensombrava o 
reconhecimento da democracia como pluralismo em Cabo Verde. As profanações 
põem a nu que, se o Governo da Diocese orientava as suas intervenções sociais 
para o bem do que era tido como o «povo de Deus», uma parte constituinte 
deste povo não acusou o mesmo interesse na proteção da Igreja local e das suas 
estruturas materiais. Com isso, o signifi cado do catolicismo, como a confi ssão 
religiosa da maioria da população, precisava ser redescoberto mediante um 
trabalho refl exivo autorreferente.

D. José Colaço perspetivou que, nos anos após a independência, a nova 
Igreja muito precisaria dos leigos nos embates sistémicos que, então, assomavam 
à costa. De forma gradual, a hierarquia da diocese foi congregando os católicos, 
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situação que não é alheia às deceções de expectativas que o então regime político 
gerou, consolidando um círculo de opiniões, que na contraposição às «teses do 
partido/estado» se sustentou nas «teses do papa». 

No entanto, é no contexto histórico em que estruturalmente o subsistema 
político retira a sua legitimidade do atendimento das demandas de todos os 
outros âmbitos de funções, mesmo porque a sustentação de embates sistémicos 
com qualquer outro sistema parcial de funções passa a ser contraproducente 
em termos da sua própria autonomia operativa, que a hierarquia da Igreja local 
perceciona o auxílio dos leigos como algo problemático.

Fernandes (2007) defende que com a separação da Igreja do Estado, aquela 
consegue progressivamente a sua interdependência, mas, ao mesmo tempo, 
perde, cada vez mais, a capacidade de regulamentação das condutas privadas e 
públicas, porque após a secularização do Estado, entra em ação a secularização 
da sociedade civil. O caso cabo-verdiano indica que após a consolidação da 
separação do Estado, em 1975, a Igreja Católica reforçou a referida capacidade 
no contexto de implícitas contradições em torno do constante engendramento 
de uma diversidade de realidades, perdendo-a quando são superadas essas 
contradições.   

Relativamente aos principais suportes objetivos, sobre os quais se erigiram os 
posicionamentos do Governo da Diocese analisados, reparamos que, até 1990, os 
documentos papais marcantes são as Encíclicas Populorum Progressio e Sollicitudo 
Rei Socialis. 

Enquanto a primeira, antes da independência nacional, já constituía uma 
alavanca de aproximação do PAIGC ao círculo católico, usando-a este partido 
como uma ferramenta a partir da qual pôs aquele círculo perante as suas próprias 
determinações e, após a independência, uma ferramenta que legitimava a 
participação das estruturas eclesiais locais no processo de reconstrução nacional, 
a segunda cristaliza o distanciamento do corpo ministerial da Igreja local em 
relação ao regime sob a tutela do PAICV, quando o progresso dos povos passou 
a ser, dentro do programa religioso católico, radicalmente correlacionado com a 
democratização da sociedade.   
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Em 1990/91, para além dos documentos que constam da Doutrina Social 
da Igreja, constituíram igualmente suportes relevantes as comunicações do 
papa João Paulo II, por ocasião da sua visita ao arquipélago. Enquanto o 
referido acontecimento era operacionalizado dentro do círculo político como 
prova das saudáveis relações entre o religioso e o político durante os anos do 
monopartidarismo, as comunicações que são publicitadas nesta visita passaram 
a alicerçar o compromisso assumido pelo corpo ministerial em colaborar e em 
auxiliar na superação deste regime político, lançando, por sua vez, contra o 
regime o reconhecimento que este deu ao líder da Igreja Católica. 

Acerca dos nossos principais endereços comunicativos, fi cou evidenciado 
que, observando as dinâmicas selecionadas, a partir da lógica dos sistemas 
parciais de funções e das organizações sociais, a subjetividade e as motivações 
pessoais dos sistemas psíquicos ou «pessoas» acoplados a estes subsistemas e 
organizações fi caram subalternizadas na nossa observação. Por exemplo, que 
sentimentos nutriam determinados indivíduos que desempenharam papéis 
performativos no subsistema religioso por aqueles que o fi zeram no subsistema 
político, e vice-versa? Como esses sentimentos motivaram a seleção e a sustentação 
das fundamentações sistémicas apresentadas?

Mesmo quando a pesquisa documental desenvolvida nos pôs perante leituras 
pessoais, estas buscaram a sua sustentação nos fundamentos comunicativamente 
representáveis da seletividade do atuar (Luhmann, 1998a, p. 127), ou seja, nas 
referências sistémicas de base. Neste ponto a investigação aponta-se como um 
obstáculo a si mesma. É provável que a não familiarização com o investigador, 
a autopercepção como fi guras públicas, aliadas ao não controlo da utilização 
das informações sobre um tema ainda sensível, tenham contido os nossos 
entrevistados. 

A complexidade dos fenómenos pesquisados abarcou esta dimensão 
analítica que a nossa investigação não atendeu e, neste ponto, deparámo-nos com 
um outro limite desta investigação, que não pôde responder pelo que, de forma 
particular, sentiram e pensaram os indivíduos que deram voz a racionalidades 
sistémicas diferenciadas e pelos condicionalismos que, partes da sua história 
pessoal, na trama da vida, os possibilitaram como representantes comunicativos 
de lógicas sistémicas diferenciadas.    
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Novos Possíveis Pontos de Partida.

A prossecução dos objetivos desta investigação deixou-nos perante a evidência 
de que a diferenciação de arenas de sentido e da fragmentação institucional, em 
Cabo Verde, também dialogam de forma circular com a estruturação da vivência 
da experiência moderna, como primaz, em relação à vivência da experiência 
tradicional. 

Observámos que a definição da especificidade de Cabo Verde na 
sociedade moderna passa pela circunstância de serem os subsistemas 
religioso e político âmbitos sociais atuantes, que não se ignoraram nem se 
anularam em Cabo Verde, nos diferentes momentos do período colonial, 
mas também, nos diferentes momentos do período pós-colonial, numa 
conjugação de fatores em que entram as idiossincrasias cabo-verdianas e 
a própria especificidade destes sistemas funcionais parciais da sociedade, 
enquanto formas de estar no mundo, formas de entender, representar e viver 
o mundo, que vêm da complexificação do mundo e que têm como propósito 
reduzir essa complexidade que as gera.

De um lado, orientam esta constatação os pressupostos que o mundo social 
é complexo porque não é possível apreender todas as relações, ligar todos 
os elementos, ou organizar todas as suas formas (Faria, 2011, p. 103); que a 
complexidade “es la unidad de una multiplicidad” (Luhmann, 2007b, p. 101), um 
estado de coisas que se expressa em duas versões distintas, como unidade e como 
multiplicidade; e que uma unidade é complexa na medida em que possui vários 
elementos e os une mediante relações várias (idem, p. 102). 

Por outro lado, assumimos que um sistema que dispõe de estruturas e 
processos próprios pode coordenar, com estas formas de fortalecimento de seleção, 
todos os elementos que produz e reproduz e pode assim regular a sua autopoiésis 
(Luhmann, 1998b, p. 65). O conceito estrutura designa, assim, uma condição de 
possibilidade da autorreferência básica e da reprodução autorreferencial do 
sistema (idem, p. 265), enquanto a estruturação, sob condições mais exigentes, 
não puramente causais, é um processo e os processos têm estruturas, em que as 
estruturas detêm o tempo de maneira reversível, uma vez que mantêm aberto um 
repertório limitado de possibilidades de seleção, enquanto os processos marcam a 
irreversibilidade do tempo, dado que consistem em acontecimentos irreversíveis.
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Considerando que as estruturas compreendem a complexidade aberta da 
possibilidade de conectar cada elemento com cada um dos demais elementos, em 
um modelo mais estreito de relações válidas, usuais, previsíveis, repetíveis ou 
preferenciais de qualquer outra maneira (ibidem, p. 65), julgamos que importa 
descortinarmos um tema sufi cientemente generalizado nas comunicações 
científi cas que objetivam a realidade social cabo-verdiana, o que não deverá ser 
entendido como uma substância dessa realidade social, mas como uma descrição 
científi ca de uma constante nas seleções comunicativas dos sistemas parciais de 
função em Cabo Verde.  

Neste sentido, propomos o tema vulnerabilidade, considerado presente 
desde o período do achamento e povoamento do arquipélago, constituinte do 
ambiente físico, social e psíquico, descrito a partir da dimensão material, que se 
consubstancia na tríade seca-fome-morte, da dimensão espaço-social, constituída 
no trinómio isolamento-exploração-abandono e da dimensão psicológica, que se 
concretiza na tríade insegurança-medo-incerteza. 

Notámos, primeiramente, que nas comunicações que tomam como base 
temporal, objetiva ou social a região de Cabo Verde, ocorre uma recorrente união 
comunicativa do tema vulnerabilidade com outros temas. Embora não sistematizada 
nestes termos, e focalizando agentes sociais, dinâmicas e instituições sociais, não 
os subsistemas sociais, as conclusões retiradas de alguns estudos referentes aos 
períodos colonial e pós-colonial fornecem argumentos plausíveis para o suporte 
desta leitura, na medida em que evidenciam que todo o dinamismo no sentido do 
atendimento de um problema social acarretou uma complexifi cação que fazia da 
solução de chegada uma nova face do problema de partida. 

Mas, somente quando apurámos nesta investigação que a vulnerabilidade 
aparece como o tema básico nos eventos comunicativos religiosos e políticos, 
funcionando, inclusive, como o elo a partir do qual estes tentaram criar 
acoplamentos estruturais, é que ganhou forma a hipótese da sua centralidade 
temática na operacionalização, no fechamento e na diferenciação dos âmbitos 
funcionais em Cabo Verde. 

Constatámos, por exemplo, que em nome da superação de debilidades 
estruturais da sociedade cabo-verdiana, o Partido/Estado reclamou para si 
a condição de motor do desenvolvimento e construiu o fundamento da sua 
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legitimidade sobre a debelação de todas as dimensões da vulnerabilidade 
acima indicada, dentro de um programa cultural e político de modernidade 
potenciado pelas estratégias de luta diplomática e de luta armada pela 
libertação.

Ainda, no decorrer da I República, tendo o círculo político dinamizado o 
processo de reconstrução nacional com base em recursos externos, a dinâmica 
do desenvolvimento fi cou submetida a molduras defi nidas por indicadores, 
muitas vezes, arbitrariamente escolhidos, o que tornaria Cabo Verde vítima do 
seu próprio desenvolvimento, o que é o mesmo que dizer que continuou sendo 
vulnerável por ter sabido combater as suas vulnerabilidades.  

O diálogo do círculo político com o círculo religioso, especifi camente o 
católico, também patenteia como aquele incorporou a vulnerabilidade, elemento 
que se propôs superar, tanto a partir do combate das debilidades físicas, 
económicas e culturais como a partir da qualifi cação dos recursos humanos, à 
medida que se complexifi cava a relação estabelecida entre este elemento e outros 
constituintes da realidade social cabo-verdiana, complexifi cação que não foi 
totalmente abarcada pela crescente burocratização estatal e partidária, enquanto 
forma especifi camente política de reduzir a complexidade. 

Quando o subsistema político deixa de reclamar formalmente a condição de 
centro da vida social, a partir de 1991, o Estado ainda aparece como responsável 
pela debelação das velhas e novas debilidades, mas ao longo da II República 
vem de forma crescente responsabilizando os seus cidadãos pelos seus limites, 
na medida em que não mais se apresenta como «cérebro social», mas como uma 
instituição que retira a sua força, dinamismo e alcance dos condicionalismos do 
seu ambiente.

Se fomos colocados perante a evidência de que as estruturas do subsistema 
de função política operaram e/ou operam, tomando como elemento básico as 
dimensões da vulnerabilidade em Cabo Verde, averiguámos, de forma mais 
detalhada, que as estruturas do subsistema religioso possuem uma experiência 
histórica privilegiada de operacionalização a partir deste elemento, adotando-o 
na maioria da situações como condição de possibilidade, mesmo quando este se 
apresenta de forma contrária. 
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Propusemos que a assunção da catolização da população como um dado 
tradicional sustentou esta postura, adiando, ao longo dos séculos e em prol da 
sedimentação da Igreja no arquipélago, a refl exão sobre a compatibilidade das 
práticas culturais da população em matéria religiosa (como a vivência de uma 
religiosidade com fortes conotações mágicas) com a absorção de um dogma e de 
um culto racionalizados, objetos de um ensinamento sistemático, apanágios do 
comunalismo religioso designado igreja (Bobineau & Tank-Storper, 2008, p. 36).    

Por exemplo, o terceiro capítulo deste trabalho mostrou-nos que a Igreja 
Católica em Cabo Verde foi uma presença que incorporou ao longo dos séculos 
todas as debilidades vivenciadas. Da questão dos salários à participação no 
comércio de escravos, enquanto mercadorias humanas, aos problemas de jurisdição 
e aos efeitos do liberalismo e do republicanismo, esta confi ssão religiosa só veio a 
experimentar uma relativa autonomia com o Estado Novo, uma imbricação que 
se revelou fundamental para a restauração da sua infl uência em Portugal e suas 
cercanias, mas que a comprometeria perante o nacionalismo crioulo.     

Com a implantação da República em Portugal, a vulnerabilidade intrínseca 
à Igreja Católica em Cabo Verde atingiu o seu ponto cimeiro, mas ironicamente 
foi a partir a vulnerabilidade da população e do Estado colonial que se pensou 
a viabilidade dos propósitos do republicanismo acerca da relação Estado-Igreja, 
como atestámos no relatório acerca da aplicação da lei de separação de 1913, 
quando, na última linha, cita Napoleão, lembrando que “Tirai aos ignorantes as 
suas crenças, e fareis deles ladrões de estrada”155. 

A vulnerabilidade desta igreja aparece reforçada com a situação da letargia 
religiosa que marca as décadas de vinte e trinta em decorrência dos efeitos do 
republicanismo em Cabo Verde, deixando a vivência religiosa ao cargo de leigos 
com sólida formação religiosa (Cerrone, 1983, p. 46), situação que estaria na 
génese do movimento dos Rebelados, no interior da ilha de Santiago. 

O relatório de Júlio Monteiro Júnior é uma referência central nesta matéria. 
Elucida que a questão dos Rebelados se relaciona com a situação religiosa 
vivenciada na ilha de Santiago, na primeira metade do século XX. Mostra que 
estes identifi cavam os missionários do Espírito Santo em serviço na ilha com

155 Op. cit., p. 4.
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«os falsos profetas», contra os quais os padres antigos os haviam posto de 
sobreaviso e aponta que este movimento não foi idealizado e estruturado por 
indivíduos ou grupos com determinado conteúdo ideológico, com programa ou 
uma técnica de ação, mas é fruto de certos acontecimentos de ordem religiosa, 
nos inícios dos anos quarenta, e outros de ordem civil, na abertura dos anos 
sessenta. Lembra-nos este autor que a freguesia de Santo Amaro Abade, concelho 
de Tarrafal, onde este movimento tem especial relevo, chegou a estar trinta anos 
sem pároco residente (cf. Monteiro, 1974, pp. 89-99).

Depois das quatro primeiras décadas em que a fragilidade da Igreja Católica 
é exposta, nos anos cinquenta, a revitalização católica foi feita sob a apropriação 
de uma nova função, que já não mais se confunde com a do político, embora a ele 
ligada, e que se encarna no serviço ao «povo de Deus».

Foi a partir deste serviço, que obrigava à busca de uma autêntica reencarnação 
da Igreja na vida social, primeiramente, em nome do progresso de um povo também 
parte da «nação lusa», de seguida, em nome de uma autêntica liberdade e, por 
último, em nome da democracia, que a hierarquia local da Igreja Católica herdou 
e assumiu um magistério moral/político que se manteve regular até aos fi nais do 
século XX, quando a refl exão sobre uma década marcada pelas profanações fez 
emergir como problemática uma questão historicamente secundarizada em função 
de outras prioridades, recordemos, o sentido da fé dos leigos cabo-verdianos.

Assim, ponderando o que mostrámos na segunda parte deste trabalho, de forma 
cruzada com estudos sobre Cabo Verde, que se debruçaram sobre o período colonial 
e pós-colonial, discutindo a formação sociocultural (Carreira, 1977; Carreira, 1983; 
Carreira, 1985; Pereira, 2004), os processos económicos e a formação das classes sociais 
(Carreira, 1983; Andrade, 1996; Correia e Silva, 1998), a maquinaria administrativa 
(Cohen, 2007), a formação da classes mediadoras e das elites culturais (Gomes dos 
Anjos, 2002), a génese do Estado e da formação da classe dirigente política (Correia e 
Silva, 2001b; Furtado, 1997), os impactos e as remanescências da crioulização societal/
crioulização institucional no processo emancipatório cabo-verdiano (Fernandes, 
2006), as tendências evidenciadas pelo desenvolvimento económico no período 
pós-colonial (Reis, 2010, Rocha, 2008), a génese e o desenvolvimento dos meios de 
comunicação (Oliveira, 1998, Évora, 2012), inferimos  que os sistemas parciais de 
função religiosa e política, mas também as outras representações autossubstitutivas 
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da realidade, em Cabo Verde, se diferenciaram funcionalmente e se complexifi caram 
por meio da «estruturação interna da relação da vulnerabilidade, própria e do 
ambiente, com outros elementos».

Entendemos que esta hipótese pode abrir outras possibilidades heurísticas 
ao estudo das implicações religiosas/políticas da proeminência de um mercado 
religioso e da manutenção da noção de religião como utilidade pública na 
estruturação da primazia da vivência da experiência moderna, em relação à 
vivência da experiência tradicional, em Cabo Verde.

Apurámos que a relação Igreja/Estado, durante o período correspondente 
aos anos 1975-2001, é alicerçada dentro do sistema de relações descrito como 
Separatismo (Ott ino, 2004), que designa o sistema de separação entre as duas 
instituições e pressupõe sempre a laicidade do Estado. Tanto a democracia 
revolucionária como a democracia pluralista apoiaram a não interferência 
religiosa na condução dos assuntos políticos, buscando no âmbito operacional do 
direito as condições legais que garantissem, de forma positiva, a sua separação 
do domínio religioso. 

Neste sentido, a Lei da Família de 1976, a Lei da Reforma Agrária e a 
Constituição de 1980, a Lei do Casamento e do Divórcio de 1981, a Lei da 
Interrupção da Gravidez de 1986 e a Constituição de 1992 traduzem as formas 
jurídicas a partir das quais o Estado intentou, também, secundarizar a vivência 
da experiencia tradicional, retirando as suas determinações da tutela dos 
condicionalismos eclesiais/religiosos.

Entretanto, é de se reter que os dez primeiros anos do século XXI trouxeram 
novidades em relação a esta matéria. Num contexto internacional marcado 
pelo combate ao terrorismo, que assume em alguns casos conotações religiosas, 
o Estado cabo-verdiano parece resgatar e evocar a condição cristã da cabo-
verdianidade, recuperando a vantajosa condição de Cabo Verde como reduto do 
cristianismo na África Ocidental. Também com base nessa condição, busca a sua 
autopromoção como uma mais-valia para os interesses ocidentais. 

Assim, afi gura-se plausível que esta «recristianização da nação» desponte 
como uma estratégica desnacionalização, “já que lhe estaria subjacente um 
consistente projeto de renacionalização, em bases fi rmemente cosmopolitas, 
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num cenário político-ideológico sui generis em que, por exemplo, não causaria 
repugnância pleitear uma aproximação europeia e reiterar o vínculo africano” 
(Fernandes, 2006, p. 272). 

Se no século XVI a condição de «nação cristianizada» permitiu à Coroa 
Portuguesa sustentar a defesa da integração formal do arquipélago na 
Respublica Christiana, efetivada com a criação da diocese de Santiago (Santos 
& Soares, 2001, p. 374), volvidos cinco séculos, esta mesma condição aparece 
nas estratégias do Estado cabo-verdiano na busca do reforço da posição da 
nação crioula ao nível global. 

No entanto, esta “refuncionalização identitária” (Fernandes, 2006, p. 252), em 
que um histórico legado que veio da Europa e moldou a Europa é reatualizado 
e tornado político e simbolicamente signifi cativo, demonstra que o Estado cabo-
verdiano parece carecer, ainda, de uma específi ca confi ssão religiosa para a 
realização dos seus desígnios. Deste modo, paradoxalmente, o Estado de Cabo 
Verde «pode» fragilizar a sua condição democrática em função das fi delidades 
que requesta, na medida em que busca ser mais democrático e competitivo na 
arena internacional. 

«Pode», porque se afi gura que a condição democrática futura do Estado 
cabo-verdiano, enquanto entidade que administra, suportado no direito, o 
pluricentrismo da vivência moderna no arquipélago, passa também pela abertura 
ao diálogo com as outras confi ssões religiosas, sem esquecer a massa dos que não 
professam uma religião. Lembremo-nos que é um dado adquirido que, se tanto o 
Estado de Cabo Verde como as confi ssões religiosas minoritárias são desafi ados 
pelo poder da Igreja Católica na região, já não podem dizer-se impedidos de 
dialogar por causa desta. 

Assim como no passado, a condição demográfi ca maioritária e o diálogo 
privilegiado, que o Estado dispensa à Igreja Católica, fornecem-lhe outros 
elementos no caucionar dos seus intentos evangelizadores (autopoiéticos). Ciente 
como deverá estar, não parece verossímil que à Igreja Católica seja indiferente o 
presente quadro, sobretudo depois de experimentar os efeitos da aproximação 
ao círculo político, ao longo da sua história no arquipélago, e dos desafi os 
internos que a diversidade religiosa na atualidade lhe coloca, e mais ainda se 
considerarmos que o Islão, o «secular rival», se dinamiza internamente. 



402

Adilson Filomeno Carvalho Semedo

Se no passado, as imbricações com o Estado colocaram em risco a condição 
de «sal da terra» da Igreja Católica em Cabo Verde, observamos que, nos dias 
correntes, o Estado volta a sua face para o passado e pondera com seriedade o 
que pode oferecer-lhe esta instituição com a qual o seu âmbito operacional de 
referência possui um repertório de diálogo que acompanha os dias de existência 
do arquipélago. 

Muitas foram as contendas e negações, algumas as questões não solucionadas. 
Resta descortinar, face à emergência de novos focos de convergência de 
interesses, qual a gramática deste novo diálogo, cuja sustentabilidade requer 
a inclusão de outros endereços comunicativos, sob o risco de, internamente, 
condicionar a fragmentação institucional que foi um dos pontos de honra da 
primeira geração dos nacionalistas e é uma das marcas das repúblicas de Cabo 
Verde, e/ou, externamente, comprometer os intentos de inclusão de Cabo Verde 
nas integrações regionais da sociedade mundial. 

Independentemente dos cenários que se venham a desenhar, parece-nos 
manifesto que, na nova convergência dos interesses – em que entram tanto os do 
Estado de Cabo Verde como os da Igreja Católica em Cabo Verde, os das outras 
confi ssões religiosas e os da massa não religiosa –, a vulnerabilidade de cada 
um, a perceção da vulnerabilidade dos outros e a contingência de ser «útil» aos 
intentos dos outros são moedas comuns. 
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