
Como os jovens brasileiros - que estão entre
os mais religiosos do mundo - expressam sua fé
em novos ritos, novas igrejas e até na internet
Nelito Fernandes

om mais de 20 tatuagens estampadas no corpo,
dois piercings no nariz e um alargador de orelha,
a paulistana Fernanda Soares Mariana, de 19 anos,
parece estar montada para um show de rock. Ape-
nas a Bíblia que ela carrega nos braços sugere outro

destino. E Fernanda, a despeito do visual, está pronta mesmo é para
encontrar Jesus. "A igreja não pode julgar. Ela tem de estar lá para
transformar sua vida, e não sua aparência",
afirma. A igreja que Fernanda escolheu
não a julga pelo figurino. Numa noite
de domingo, no templo da Bola de Neve
Church do Rio de Janeiro, o que se vê são
fiéis vestindo bermudas e camisetas com
estampas de surfe. Boa parte exibe tatua-
gens como as de Fernanda. No altar, uma
banda toca música gospel, enquanto a vocalista grita o refrão "Jesus
é meu Senhor, sem Ele nada sou". Na platéia, cerca de 300 pessoas
acompanham o show em catarse, balançando fervorosamente ao
som da música. A diaconisa Julia Braz, de 18 anos, sobe ao palco de
cabelo escovado e roupa fashion. Põe a Bíblia sobre uma prancha de
surfe no púlpito e anuncia: "O evangelismo tá bombando!" Amém. ̂ ~
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Cultos voltados para os jovens, como a igreja da
Bola de Neve, revelam um fenômeno: mostram que
o jovem brasileiro busca formas inovadoras de ex-
pressar sua religiosidade. Em 1882, o filósofo alemão
Friedrich Nietzsche assinou a certidão de óbito di-
vina com a célebre afirmativa: "Deus está morto".
Para ele, os homens não precisariam mais viver a
ilusão do sobrenatural. Nietzsche não foi o único.
O anacronismo da fé religiosa era uma premissa do
socialismo. "A religião é o ópio do povo" está entre as
frases mais conhecidas de Karl Marx. Para Sigmund
Freud, a necessidade que o homem tem de religião
decorreria de incapacidade de conceber um mun-
do sem pais - daí a invenção
de um Deus. A influência de
Marx e de Freud no pensa-
mento do século XX afastou
gerações de jovens da fé. Mas
a derrocada do socialismo e
as críticas à psicanálise freu-
diana parecem ter deixado
espaço para a religiosidade
se manifestar, sobretudo
entre os jovens. "Aquilo que muitos acreditavam
que destruiria a religião - a tecnologia, a ciência, a
democracia, a razão e os mercados -, tudo isso está
se combinando para fazê-la ficar mais forte", es-
creveram John Micklethwaít e Adrian Wooldridge,
ambos jornalistas da revista britânica The Econo-
mist, no livro God is back. Para os jovens, como diz
o título do livro, Deus está de volta. Ou, nas palavras
da diaconisa Julia, "está bombando".

Uma pesquisa inédita do instituto alemão Bertels-
mann Stifung, realizada em 21 países, revela que esse
renascimento da religião está mais presente no Brasil
que na maioria dos países, O estudo mostra que o
jovem brasileiro é o terceiro mais religioso do mun-

do, atrás apenas dos nigerianos e dos guatemaltecos.
Segundo a pesquisa, 95% dos brasileiros entre 18 e
29 anos se dizem religiosos e 65% afirmam que são
"profundamente religiosos". Noventa por cento afir-
mam acreditar em Deus. Milhões de j ovens recorrem
à internet para resolver seus problemas espirituais.
Na rede de computadores, a diversidade de crenças
se propaga como vírus. "Na minha geração só sabia
o que era budismo quem viajava para o exterior"
diz a antropóloga Regina Novaes, da Universidade
de São Paulo e ex-presidente do Conselho Nacional
de Juventude. "Hoje, com a internet, o jovem con-
versa com todo o mundo e conhece novas religiões.

A internet virou um templo."
Mais talvez do que isso, ela se
converteu no veículo ideal de
uma religião contemporânea
e desregulada, que pode ser
exercida coletivamente sem
sair de casa e sem submeter-
-se a qualquer disciplina.

Até o século XIX, o Brasil
tinha uma religião oficial: a

católica. Quem não era católico não podia trabalhar
para o Estado. Os outros cultos eram permitidos,
mas desde que não fossem praticados dentro de
edificações cuja arquitetura lembrasse uma igreja.
Hoje, quase metade dos jovens brasileiros diz pro-
fessar outras religiões - e essa talvez seja uma das
características mais marcantes da nova religiosida-
de do jovem brasileiro. "É um salto muito grande,
em muito pouco tempo", diz o antropólogo Roberto
DaMatta. Parte da explicação para a transformação
de uma sociedade baseada numa só fé para a era
das múltiplas escolhas está na disposição do jovem
para experimentar. Ele pode aderir a seitas exóti-
cas, viver aquele momento e depois voltar para a ^
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tradição sem grandes dilemas. "O jovem não decide
ser católico só para seguir a religião dos pais. Ele quer
distância disso" diz o teólogo Rubem Alves.

A experiência de Alves com jovens mostra que eles
querem seguir os próprios caminhos. Os jovens, diz
ele, adotam religiões minoritárias por achar que es-
tão vivendo uma grande missão: querem mostrar ao
mundo que, apesar da pouca idade, já encontraram
sua "verdade". Seria quase um ato de afirmação ju-
venil. Na religião, como na política e nos costumes,
há rebeldia. Assim como os
pais religiosos já não trans-
mitem sua crença aos filhos,
os pais ateus também não in-
fluenciam os filhos a adotar o
ateísmo. Uma pesquisa feita
com famílias do Rio de Janei-
ro revela que 60% dos filhos
de pais ateus acreditam em
Deus e adotam alguma religião. Alguns, motivados
por questões íntimas, empreendem verdadeiras pere-
grinações em busca de respostas a suas inquietações.

Tome a história do ator Gabriel Anésio, de 19 anos.
Ele já foi evangélico, católico e freqüentou terreiros de
umbanda. Gabriel dava aulas de teatro para crianças
numa igreja católica quando disse a um padre que era
gay. Foi aconselhado a esconder sua condição. Não
concordou e procurou uma igreja evangélica. Lá, foi
encaminhado para uma "corrente de libertação", uma
espécie de workshop para "curar" os gays. Também
não funcionou. Ele então recorreu ao candomblé.

Procurou uma pombajira com um pedido: queria
deixar de ser gay. A entidade teria respondido o se-
guinte: "Pede outra coisa, porque isso aí não vai ter
jeito não, meu filho". Hoje, Gabriel freqüenta a Igreja
Cristã Contemporânea, na Lapa, reduto de travestis no
Rio. Fundada pelo pastor Marcos Gladstone, também
saído de uma igreja que não aceitava homossexuais,
a Contemporânea yirou um refúgio para jovens gays
que querem ser evangélicos, mas não são acolhidos
noutros lugares. "O amor de Deus é para todos, sem

discriminação", diz o pastor
Gladstone. Na Contemporâ-
nea, 80% dos fiéis têm menos
de 30 anos. O comerciário
Estevam Januário, de 20, está
entre eles. Ele conta que era
obreiro da Igreja Universal,
mas teve de sair de lá depois
que os amigos passaram a

insistir em lhe arrumar um casamento. "Para eles,
ser gay é errado, Eu não posso escolher minha opção
sexual, mas a religião eu posso", diz Estevam.

É entre os evangélicos que surgem mais propostas
de igrejas flexíveis. Eles têm igrejas para metaleiros,
para garotas de programa e até para lutadores de jiu-
-jítsu. Em Fortaleza, a Igreja Evangélica Congregacio-
nal abriga um núcleo chamado "Lutadores de Cristo".
Cerca de 80 jovens rezam, assistem à pregação do
pastor e depois sobem no tatame para trocar socos e
pontapés. Por fim, dão as mãos e cantam juntos o lou-
vor. "Pregamos o Evangelho para jovens que jamais
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entrariam numa igreja. Ninguém aqui se envolveu em
briga na rua", diz o coordenador do projeto, lutador
e pastor Elder Pinto. "Aqui pregamos a paz."

Em Minas, desde 1992 existe a Caverna de Adulão,
que não usa o termo "evangélico" e se autodenomina
uma "comunidade cristã alternativa". Assim como a
Bola de Neve, ela recebe metaíeiros, jovens tatuados
e com piercing na língua, além de promover shows
de heavy metal. "Enquanto os pastores falam que
rock pesado é do diabo, aqui mostramos que ele é de
Deus", diz o pastor Geraldo Luiz da Silva. "As igrejas
aceitam esses jovens, mas têm a expectativa de que
eles mudem e troquem a jaqueta de couro pela camisa
social de manga comprida. Aqui, não é assim."

A capacidade de se adaptar ao espírito do
tempo para responder aos anseios dos jovens parece
ser um trunfo dos evangélicos - que, em termos esta-
tísticos, avançam sobre as demais religiões no Brasil.
"Sem dúvida, um dos principais fatores que explicam
a explosão evangélica no país é essa característica de
se ajustar aos valores da sociedade. O neopentecostal
aceita coisas que eram impossíveis há três décadas", diz
a antropóloga Cristina Vital, do Instituto de Estudos
da Religião, do Rio de Janeiro. Cristina lembra que o
catolicismo também passa por uma transformação,
muito menos radical. "Temos a renovação carismática,
os padres cantores, algo que também não se via."

Embora exista uma tentativa de fazer frente ao ape-
lo pop dos evangélicos, a imagem da igreja Católica
parece velha para boa parte dos jovens. Quando um
bispo tenta impedir que uma menina de apenas 9
anos possa fazer aborto após ter sido estuprada, con-
trariando uma garantia legal e uma recomendação
médica, ele contribui indiretamente para afastar do
catolicismo até jovens fervorosos. A assistente social
Renata Carvalho da Silva, de 28 anos, foi secretária es-
tadual da Pastoral da Juventude de São Paulo. Renata
trabalhava pela formação de jovens. Quando coorde-
nou um serviço de mulheres vítimas de violência em
Guaianases, na Zona Leste, deparou com o que lhe
pareceu uma contradição do catolicismo: "Os argu-
mentos em defesa da vida são contraditórios. Se você
tem relações sexuais sem camisinha corre risco. Que
defesa da vida é essa?" Renata acabou se afastando
do dia a dia da igreja. "Continuo católica, minha fé
não mudou, mas quase não vou mais às missas. A fé
não depende da Igreja para existir", diz ela.

A socióloga Dulce Xavier, do grupo Católicas pelo
Direito de Decidir, diz que as posições intransigentes
da Igreja afastam, os jovens. "A Igreja Católica está pa-
rada no tempo na questão das liberdades individuais.
O jovem é contestador, não aceita isso", diz Dulce. O
teólogo Fernando Altmever, professor da PUC de São
Paulo, diz que a igreja acredita e quer, sim, que seus
fiéis sigam os preceitos. Ele diz que o papa Bento XVI
tem seguido uma linha coerente: prefere um cristianis-
mo de qualidade, mesmo que minoritário. "Essa tem
sido uma discussão na Igreja ao longo dos séculos. ^



Até agora, tem prevalecido que Igreja não vai barganhar
seus valores em busca de popularidade", diz Altmeyer.
"Questões como a defesa da vida e o sexo com amor,
para reprodução, são eternas." Altmeyer acredita que
o jovem tem dificuldade de seguir os preceitos reli-
giosos por fatores que vão além da rigidez. Para ele,
o grande desafio dos católicos é contextuaüzar seus
valores e explicá-los aos jovens de uma forma que eles
entendam. "Embora o tema seja o mesmo, o discurso
não pode ser", afirma.

Um Sinal da dificuldade da Igreja Católica
- e não só dela - em atrair os fiéis jovens é dado por
uma característica intrigante dessa nova religiosida-
de. "Comparado a outras sociedades, o Brasil tem um
grande número de jovens que se dizem religiosos,
mas a intensidade com que eles vivem a religião é me-
nor que a dos mais velhos", diz Matthias íàger, diretor
do instituto alemão Bertelsmann Stífung. Quando a
pesquisa feita pelo instituto perguntou sobre a prática
da fé, somente 35% dos jovens brasileiros disseram
viver de acordo com os preceitos religiosos. Esse por-
centual foi de 84% na Nigéria, de 53% em Israel e
de 52% na Itália. O índice brasileiro de coerência
religiosa é, portanto, dos mais baixos.

Há uma explicação para isso? "O jovem tem fé, mas
não aceita o pacote pronto institucional", diz a antro-
póloga Regina Novaes. Para seu estudo Os jovens sem
religião, Regina levantou com o IBGE um dado revelador.
Segundo ela, no Censo de 2000 houve 35 mil respostas
diferentes para a pergunta "Qual é a sua religião?". Em
2010, o número poderá ser ainda maior. "A religião, para
o jovem brasileiro, é mais declarada do que vivida", diz
Regina. Seria essa uma forma de dizer que os jovens são
religiosos apenas da boca para fora? Ou seria o caso de
afirmar que as práticas religiosas, tal como se apresen-
tam, não correspondem às necessidades deles? Um bom
exemplo dessa ambigüidade é Rafael Lins, de 19 anos, o
criador da comunidade "Mais Deus, menos religião", que
reúne 6.200 participantes na rede de relacionamentos
Orkut."Não vou a igreja nenhuma, porque não concordo
com muitas coisas que são ditas lá", afirma. Filho de pais
evangélicos, Rafael não seguiu a crença deles. "Não pre-
ciso estar em algum lugar para ficar junto de Deus " Uma
coisa, porém, seu caso deixa clara: os jovens brasileiros
parecem ter deixado de lado as fés mais populares no
século passado - na revolução socialista, na libertação dos
desejos ou na certeza científica - para acreditar naquilo
que julgam ser seu verdadeiro Deus. ^
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