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ugar-comum: a cada gera-
ção as pessoas estão me-
nos ligadas à religião. Fato:

uma pesquisa da fundação alemã
Bertelsrriann Stiftung feita com 21
mil jovens de 18 a 29 anos em 21
países mostra que os brasileiros
são os terceiros mais religiosos,
atrás apenas dos de Nigéria e
Guatemala e no mesmo nível de
indonésios e marroquinos. Cerca
de 95% dos entrevistados no país
são religiosos; e 65%, "muito reli-
giosos", de acordo com a análise
dos pesquisadores. Para se ter
uma idéia, Rússia e Áustria, entre
os menos devotos, tiveram índi-
ces de, respectivamente, 3% e 5%.
O resultado do estudo inédito,
chamado "Monitor da Religião",
surpreende: mesmo na fase de
maior contestação a idéias pré-
concebidas, os jovens brasileiros
estão mais próximos dos pais do
que poderiam supor.

— Há similaridade entre os jo-
vens e os mais velhos. Cerca de
95% das pessoas entre 18 e 29 são
religiosas; com 60 anos ou mais, o
número é de 96%. Agora, quando
indagados, vários jovens tendem
a subestimar a própria fé, por di-
ferentes razões. Mas, ao cruzar-
mos a auto-avaliação que eles fa-
zem da religiosidade com as res-
postas que deram a perguntas so-
bre o nível de interesse em assun-
tos religiosos, a crença em Deus
ou a relevância da religião no dia-
a-dia, chegamos ao alto número
(95%) — explica o gerente de
projetos da Bertelsmann, Matthias
Jäger. — Mesmo a auto-avaliação
da religiosidade dos entrevistados
é acima da média internacional.
No Brasil, 37% se consideram

muito religiosos; 35%, moderada-
mente religiosos; e só 27%, não re-
ligiosos.

Outros dados dizem mais sobre
o nível de crenças religiosas ou
espirituais no Brasil, sempre aci-
ma da média mundial. Por aqui,
91% garantiram acreditar em
Deus e em vida após a morte; 71%
afirmaram que Deus influi direta-
mente nas suas vidas; e 74% con-
taram que rezam uma ou várias
vezes ao dia. As porcentagens
não surpreendem a todos:

— Conheço cada vez mais jo-
vens que procuram uma fé. A vi-
da religiosa é prazerosa. Alguns
estranham quando falo sobre is-
so, quem não me conhece pode
até me ridicularizar. Mas penso
que a maioria admira a minha
posição. No fundo, todo mundo
gostaria de ter algo forte em que
acreditar — pondera Lucas Sto-
lerman, 20 anos, católico devoto
e membro de um movimento
que arrebanha jovens em âmbi-
to latino-americano — Já ques-
tionei Deus e a minha fé, mas is-
so não é ruim. Muitas vezes é du-
vidando que a gente conhece e
se aprofunda mais.

A fim de entender como os jo-
vens religiosos se relacionam
com a sociedade contemporâ-
nea, a Megazine entrevistou um
seguidor de cada uma das prin-
cipais correntes mapeadas no
Estado do Rio pelo IBGE, no
Censo de 2000 (último dado
disponível). Como é alto o nú-
mero de pessoas sem religião
apurado pelo Censo (15,76% do
total), também ouvimos al-
guém desta categoria. Confira o
que todos eles disseram.
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