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Com várias obras publicadas no domínio religioso, desde a História da
Igreja à Sociologia da Religião, com
destaque especial para a sua obra
maior, Os Trilhos da Fé. Práticas e
representações religiosas em S. Miguel, publicada pelo Instituto Cultural
de Ponta Delgada em 2004 e resultado da sua tese de doutoramento em
Sociologia, defendida na Universidade Gregoriana de Roma, Octávio
Medeiros publicou agora Entre o
Culto e o Sentido. Fé professada, celebrada e vivida em meio urbano. No
fundo, trata-se de um aprofundamento analítico do estudo que serviu de
base aos Trilhos da Fé, para a cidade
de Ponta Delgada, vendo as especificidades do comportamento social religioso em meio urbano. A obra está
dividida em 5 capítulos, sendo prefaciada por Rolando Lalanda Gonçalves que chama a atenção do leitor
para a análise do sociólogo sobre
a realidade sócio-religiosa e para a
profusão de obras do autor sobre a
realidade açoriana, também referida
por Onésimo Teotónio de Almeida
a respeito da recente nomeação do

autor para Vigário Episcopal para
S. Miguel. Aliás, pegando nas palavras de Onésimo Almeida, “O padre
Octávio desunha-se a investigar e
a trazer ao público estudos sobre as
práticas religiosas, as mudanças sociais, bem como sobre os valores das
comunidades açorianas, mantendo um
ritmo de trabalho que os seus colegas
de seminário sempre nele (re)conhe-
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ceram” (Correio dos Açores, 14/11/
2008). Com efeito, a dimensão da
obra publicada de Octávio Medeiros
já merecia reconhecimento público
regional, e seja assim permitido ao
autor deste texto expressar essa opinião, numa nota que não esquece os
laços afectivos que o prendem ao
autor, mas que não é motivada por
eles, antes pelo contributo decisivo
que Octávio Medeiros tem dado para
o conhecimento sociológico da região,
na continuação de estudos realizados
neste âmbito na Universidade dos
Açores e que chamam a atenção, também, para Francisco Carmo.
Começando por alertar para as alterações sofridas na Igreja Católica,
em especial, as verificadas ao nível
da prática religiosa, mormente da
quebra dessa prática, que, por vezes,
se tendem a confundir, mas que são
bem distintas, o autor parece querer
reforçar a ideia que a Igreja e, consequentemente, a religiosidade católica, tem aguentado bem: “apesar da
quebra verificada no número de padres, a esmagadora maioria das mais
de 4 mil paróquias ainda ‘continuam
confiadas à administração sacerdotal
(99,54%) e apenas 20 paróquias são
administradas pastoralmente por diáconos, religiosos e leigos,...’. Os seminaristas de filosofia e teologia também são menos, tendo passado de
547 (entre diocesanos e religiosos),
em 2000, para 475 em 2005” (citado

na p. 13) A maioria da população
portuguesa continua a afirmar-se
católica (89,9%), muito embora o
Recenseamento da Prática Dominical
de 2001 tenha registado um número
de praticantes que não chegaria aos
dois milhões (caso fossem dois milhões isso representaria 21,3% do
total de católicos).
Mais à frente, remete mesmo para críticas recentes no interior da própria
Igreja, apelando a uma reorganização
da missão sacerdotal no sentido dos
padres se envolverem mais em acções
de evangelização – “evangelizar e
formar cristãos” – do que em acções
de gestão social ou administrativa
do foro paroquial (citação do Bispo
Auxiliar de Lisboa, Carlos Azevedo,
à Agência Ecclesia, p. 14). O que leva
o autor a concluir: “a Igreja continua
com défice de cristãos com sentido
de vida comunitária, apesar da grande concorrência que se verifica nas
procissões ou grandes festas. Mas
isto, na verdade, significa pouco ou
nada do ponto de vista comunitário,
pois falta-lhe, não raro, um fundamento cristão e evangélico. Por isso,
“é fundamental, na Igreja portuguesa,
a urgência da formação de cristãos
adultos” (pp. 14-15). O Papa teria
apelado a isso mesmo na audiência
concedida aos Bispos, em Roma, em
Novembro de 2007, na qual reforçou
a necessidade do crescimento da Igreja e da definição precisa de papéis
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entre leigos e clero. Estas mesmas
dificuldades, e as mesmas necessidades, são sentidas na Diocese açoriana, em especial, “a secularização do
homem contemporâneo, a desafeição
da prática religiosa, o confronto entre
as formas tradicionais de pensar e
de agir e as modernas, o modo de
reacção da juventude, a crise de vocações na Igreja, etc.
Assim, o estudo procura identificar
as razões dessa mudança em contexto
urbano (Ponta Delgada), na continuação de um estudo mais amplo, como
já se referiu, particularizando “a parte
que é percebida e/ou vivida na experiência de cada pessoa no seu contexto sócio-cultural, isto é, o fenómeno
religioso” (p. 18). Tudo isso porque
“na sociedade moderna, a secularização concorre com algum peso para
a dissolução dos sistemas culturais
tradicionais, as escolhas e as opções
pluralizam-se, os valores e as práticas
herdados do passado são questionados. Assim, não é de admirar que os
valores da modernidade vão assumindo cada vez mais primazia, em detrimento de outros aspectos que predominavam nos universos simbólicos
tradicionais” (p. 23).
O primeiro capítulo avalia a produção
literária sociológica, clássica e contemporânea, sobre a relação religião
e sociedade, colocando na ordem da
reflexão a mudança social e a mudança religiosa nas sociedades mo-
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dernas, apresentando, contudo, uma
visão de crise (da fé, dos valores, de
identidade, de cultura) que, do ponto
de vista sociológico, aparece fugazmente contextualizado. Não se nega
que exista essa crise, mas a existir
ela depende dos olhos de quem a vê
e de quem a valoriza. Ou seja, a procura de factores de existência de crise
são, eles próprios, alvo da inquirição
sociológica, situação incontornável
em termos de contextualização e descodificação.
Com 82,2% da população de Ponta
Delgada a identificar-se crente – as
mulheres com 92,4% e os homens
com 82,2% – a religião é vivida, em
especial, no seio do catolicismo, dominante na sociedade ponta-delgadense, como “modo de viver o Evangelho”, para 67,1% dos homens e
81,8% das mulheres, seguido de “um
assunto íntimo de cada um” (77,3%
para as mulheres e 60,3% para os
homens) e “um estímulo para aperfeiçoar a vida” (65,8% para homens
e 75,8% para as mulheres). Apesar de
uma pequena rotação entre homens e
mulheres na ordenação dos itens, os
três captam a esmagadora maioria
das opiniões, apresentando valores
médios de 74,5%, 70,8% e 68,8%,
respectivamente, e que acompanham
os valores encontrados para a ilha.
É no cruzamento desta variável com
a idade e com a escolaridade que
vemos algumas diferenças quanto ao
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posicionamento dos crentes, com os
mais novos e os possuidores de maiores níveis de instrução a verem a religião ligada a aspectos marcadamente
pessoais. Ao invés, os mais velhos
posicionam-na, maioritariamente, no
modo de viver o Evangelho. Se repararmos em dois dos itens menos escolhidos – “instrumento nas mãos do
poder” e “fruto da ignorância” – verifica-se só serem escolhidos por 5% e
2%, respectivamente, do conjunto dos
inquiridos, mas passam para 17,4% e
13% na escolha dos possuidores de
ensino superior.
Quer isto dizer que a grande maioria
dos crentes convictamente religiosos
se situa entre os mais velhos e os com
menores níveis de instrução, levando
o autor a afirmar “parece-nos que, por
vezes, há mais religião do que convicção” (p. 89). Refere-se ao facto de
os inquiridos identificarem-se com
uma certa religião, mas de assumirem pouco a crença e os valores que
ela comporta. E neste capítulo das
crenças o que estabelece, do ponto
de vista social, maior distinção entre
os indivíduos são os níveis de instrução. Repare-se, a título ilustrativo,
nas afirmações, a que era pedida concordância: “o Papa não se engana” e
“existe algo após a morte”. Se 73,3%
e 80% dos que possuem o ensino
primário concordam com estas afirmações, só 26,1% e 47,8% dos que
possuem ensino superior as preferem,

respectivamente. E, de facto, o autor
conclui desta maneira: “quanto mais
o contexto da investigação apresenta
características de modernidade, mais
os indivíduos tendem a abandonar a
orientação religiosa rígida a uniformizada (...) torna-se mais visível e
acentuado dada a crescente dissonância cognitiva que está em curso e
que reforça o processo de dissociação
entre as crenças disseminadas entre
os indivíduos e aquelas que são propostas pelas organizações religiosas”
(p. 93).
O que se afirmou antes verifica-se
ainda ao nível da prática religiosa,
quer dizer, a experiência vivida da
religião que revela a adesão aos seus
elementos mais íntimos, expressivos
e simbólicos. Por exemplo, a maioria
concorda com o baptismo das crianças, nomeadamente, 70% dos homens
e 77% das mulheres. Mas quando
confrontamos esta opinião acerca da
prática sacramental com os níveis de
instrução, 47,8% dizem que sim, contra 17,4% que dizem dever-se esperar.
São ainda 4,3% dos possuidores do
ensino superior que opinam “não se
deve baptizar”, opinião inexistente
para os possuidores de ensino inferior
ao grau complementar (básico e unificado). Esta distinção é tanto mais
expressiva quanto o facto de se saber
que quase todos os inquiridos receberam o baptismo (100% das mulheres
e 98,6% dos homens).
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O afastamento dos outros sacramentos (primeira comunhão, crisma, matrimónio) é também notória, verificando-se, novamente, entre os refractários, os mais novos e os mais escolarizados. Esta erosão da prática
religiosa observa-se ainda na prática
dominical da missa com a assistência
entre os homens a cifrar-se nos 31,5%
e nas mulheres nos 45,5%. Valores
inferiores aos registados para ilha, de
37,4% e 50,2%, respectivamente. Isto
mesmo é observado ao nível da confissão e da comunhão, apresentando
valores ainda mais baixos e sobretudo em alturas sentidas necessárias
pelos crentes, apesar da regra católica impor a comunhão pela Páscoa.
“Convém ter presente que, se para a
participação na Missa a lei obriga a
fazê-lo todos os domingos e dias santos de guarda, já para a comunhão
o que é exigido, além da condição
anterior, é que seja feita pelo menos
uma vez por ano – isto é, na Páscoa
da Ressurreição” (p. 119). Conclui-se
pela visão da Igreja como “estação
de serviço” a que se recorre quando
necessário, esquecendo as prescrições religiosas fundadas na fé. Parece
assim claro que “as características do
nosso tempo são bem diferentes das
dos tempos em que era fácil para a
Igreja controlar todos os passos dos
seus ‘fregueses’ ” (p. 100).
No capítulo referente à organização
da religiosidade, verifica-se que a
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Igreja é incapaz de congregar todas as
vontades humanas e de compreender
as dificuldades dos homens apesar de
estar imersa socialmente. Os crentes
prezam mais a função social da Igreja
do que a função espiritual, com destaque para a promoção da “justiça e
da paz”, escolhida em 1.ª opção com
70,5%, quando “preocupar-se com
a salvação das pessoas” e “anunciar
o Evangelho” são escolhidas, em 1.ª
opção, com 5% cada. Anunciar o
Evangelho é, preferencialmente, segunda opção (25,9%) com valores
mais elevados nos inquiridos com
mais de 51 anos (33,3%).
Esta primazia da função social da
Igreja é reforçada com a opinião
acerca das actividades que lhe são
próprias com destaque para a necessidade de desenvolver actividades sociais (89,2%), que se manifeste publicamente (65,9%) e que deve interessar-se pela política (18%). O autor
refere “apenas 18% opinam que possa
interessar-se pela política”, mas esta
opinião cresce à medida que se confronta com os níveis de instrução. Se
para os possuidores do ensino primário ele é de 6,7%, para os possuidores
do ensino médio e do superior é de
35,5% e 39,1%, respectivamente. Ou
seja, é uma opinião de tendência crescente, a ser confirmada em estudos
futuros. Parece, assim, que o papel da
Igreja na sociedade já está a ser redesenhado também nas representações
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dos indivíduos que esperam dela um
papel mais interventivo, papel que
nunca deixou de ter e os crentes mais
conhecedores desse desempenham
assim o expressam nas suas opiniões.
Também são os que avaliam mal o desempenho da Igreja (muito desiludidos) os que afirmam a necessidade de
maior intervenção política (36,4%).
Sobre o clero, as opiniões convergem
no sentido de que “tem papel muito
importante na sociedade”, mais para
as mulheres (63,6%) do que para os
homens (46,6%). Ambos reconhecem
que os padres devem dedicar-se mais
“ao Povo de Deus” (54,5% e 34,3%),
sendo a maioria favorável ao fim do
celibato: 54,8% dos homens e 43,9%
das mulheres. Os desfavoráveis ao
celibato contabilizam 28,8% das mulheres e 16,4% homens. A restante
categoria, “talvez”, exprime-se em
13,7% para os homens e 16,7% para
as mulheres. Novamente, são os mais
instruídos e os mais novos os mais
favoráveis ao casamento dos padres
e na grande maioria são os que desculpam o abandono do sacerdócio
que, maioritariamente, tem na base
a redução ao estado laical e a possibilidade de contrair matrimónio. Os
inquiridos parecem querer expressar
um crescente distanciamento dos sacerdotes à comunidade: “Existe, em
nosso entender, uma atitude passiva
de consumidores do produto oferecido (coisas sagradas: palavra, sacra-

mentos, bênçãos, funerais...) pelos
operadores ou peritos na matéria que,
no nosso meio, são fundamentalmente incarnados na pessoa do sacerdote” (p. 214).
Em termos de comportamento moral,
a escolha dos preceitos morais graves
revela a tendência de secularização
da sociedade. De uma lista algo extensa de preceitos morais, os inquiridos constroem 4 grandes grupos (não
sendo directamente assinalado na
obra). No primeiro, de gravidade máxima, ou muito grave, estão o suicídio
(71,9%), esbanjar dinheiro (71,2%) e
aproveitar-se das necessidades dos
outros (70,5%). Em segundo lugar,
podendo considerá-los como graves,
pagar mal aos trabalhadores (56,8%),
a prostituição (56,1%), a infidelidade
conjugal (53,2%), o aborto (47,5%), a
deslealdade com o próximo (44,6%),
a homossexualidade (41,7%) e não
amar o próximo (41,7%). No terceiro
grupo, que se pode considerar pouco
grave, não cumprir promessas
(36,7%), não acreditar em Deus
(32,4%) e fugir aos impostos (28,1%).
Finalmente, no quarto grupo, nada
grave, temos o divórcio (15,8%),
a limitação da natalidade (15,1%),
a união de facto (14,4%) e não ir à
missa ao domingo (12,2%) (p. 230).
Existem variações entre homens e
mulheres neste arranjo dos preceitos
morais. Enquanto as mulheres valorizam mais gravemente o suicídio,
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os homens valorizam o esbanjar de
dinheiro; nos preceitos graves, as
mulheres valorizam a prostituição e
os homens o pagar mal aos trabalhadores; nos menos graves, os homens
valorizam o cumprimento de promessas e as mulheres o não acreditar em
Deus e nos nada graves, as mulheres
optam pelo divórcio e os homens pela
limitação da natalidade. Destarte, as
orientações cognitivas das mulheres
orientam-se numa atribuição da gravidade do preceito moral mais atinente
à orientação espiritual da Igreja, enquanto os homens valorizam gravemente aspectos ligados à materialidade da vida.
Todavia, é no confronto desta avaliação com os níveis de instrução que
encontramos as maiores discrepâncias. A primeira é não acreditar em
Deus, valor médio 32,4% que a situa
no terceiro grupo (pouco grave) é,
para os detentores do ensino primário muito grave (73,3%), descendo à
medida que se sobe nos níveis educacionais e cifrando-se para os detentores do ensino superior em 0%.
Para os mesmos níveis de instrução,
pode-se ainda ver o aborto, com
80% e 17,4%; a infidelidade conjugal, 66,7% e 30,4%; a prostituição,
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100% e 21,7%, respectivamente. Os
exemplos podiam ser multiplicados,
mas decidiu-se chamar a atenção para
apenas alguns deles. Esta mesma tendência é observável, ainda, nas posições face à problemática sexual, com
a mesma tendência a pronunciar-se.
A modernidade e as tendências de
modernização, como a instrução, são,
como avança o autor, secularizantes,
pois “no mundo actual, a Religião – e
as Igrejas que a materializam –, deixa
de exercer o papel preponderante que
lhe era reconhecido nas sociedades
tradicionais” (p. 257).
Em conclusão, e seguindo o autor, ser
católico significa, no contexto urbano
açoriano, estar ligado aos aspectos
mais miméticos da fé e da crença e a
comunhão com determinados aspectos da prática. Porém, a intromissão
de elementos de modernidade, de distanciamento e de relativização face à
fé e organização da crença são notórios, mais nuns grupos que noutros,
levando à introdução de espaços de
liberdade nessa mesma fé e autonomizando a crença através de uma prática reveladora da assunção de novos
valores sociais que reconfiguram a
posição do homem no mundo social.
Álvaro Borralho

