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Juventude
e religião
Além da regulação da conduta sexual, as religiões pouco
têm oferecido aos jovens no que diz respeito às suas
demandas. Ao ignorá-las, os abandonam ao seu próprio destino
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Após décadas de preocupação frente
a tantas ameaças que afastavam o jovem
da religião como o ateísmo e o materia-
lismo, os líderes religiosos parecem ter
encontrado um pouco de alívio neste iní-
cio de milênio: se os jovens de hoje não
são tão religiosos quanto o são os adul-
tos, pelo menos a diferença já não é tão
grande. Poderíamos dizer que parte do
"reencantamento" religioso de nossa épo-
ca se deve muito a eles. Contudo, o apa-
rente reencontro dos jovens com a fé pode
ocultar muitos desafios para as religiões.
Ao contrário de outras épocas em que a
crítica de vários movimentos juvenis era
motivo para as instituições religiosas re-
pensarem seriamente suas ações e papel,
o silêncio da juventude contemporânea
pode ser confundido com o sucesso das
estratégias conservadoras, de ser uma
torre de segurança diante do mar revolto

da era informacional. O risco, porém, de
serem vítimas de uma autoilusão, ou de
estarem fazendo uma leitura errada dos
acontecimentos, não é pequeno. Assim,
cabe discutir até que ponto a estratégia
conservadora adotada pela maioria das
religiões na era informacional tem dado
o resultado esperado por elas a partir de
determinadas demandas não atendidas de
amplos setores da juventude.

A religião na era informacional
A crise financeira internacional tor-

nou ainda mais forte a percepção de que
vivemos em um mundo globalizado. Na
base desse processo encontra-se a revolu-
ção informacional, que cria uma nova for-
ma de organização social baseada na pro-
dução de conhecimento, com a finalidade
de produzir ainda mais conhecimento e
informação. Os sistemas informacionais



favorecem a organização em redes, carac-
terizadas pela circulação de mercadorias,
serviços e mão de obra em escala global,
o que cria flexibilidade e instabilidade de
emprego e vulnerabilidade dos sindicatos
e movimentos sociais na defesa dos inte-
resses de uma categoria de trabalhadores
ou de uma cultura local. A mídia se torna
praticamente onipresente, formando um
sistema interligado e diversificado.

Neste novo mundo marcado pela ins-
tabilidade crescente, formas poderosas de
identidade coletiva e cosmopolitismo se
articulam e se fortalecem, aproveitando-se
das facilidades criadas pelas novas tecno-
logias. Por outro lado, para muitas comu-
nidades locais, a globalização é sinônimo
de exclusão e dominação cultural por não
terem as condições educacionais e econô-
micas para o acesso à rede de computa-
dores ou aos padrões de consumo a ela

associados. Nesse caso, as pessoas tendem
a abraçar as correntes que visam a recons-
trução dos valores tradicionais, buscando,
assim, alguma estabilidade em face de um
mundo que as assusta e ameaça. Como
observa Manuel Castells, em A sociedade
em rede, "parece haver uma lógica de ex-
cluir os agentes da exclusão, de redefini-
ção dos critérios de valor e significado em
um mundo em que há pouco espaço para
os não iniciados em computadores, para
os grupos que consomem menos e para
os territórios não atualizados com a co-
municação. Quando a Rede desliga o Ser,
o Ser, individual ou coletivo, constrói seu
significado sem a referência instrumental
global: o processo de desconexão torna-se
recíproco após a recusa, pelos excluídos,
da lógica unilateral de dominação estru-
tural e exclusão social". Nesse sentido,
o fundamentalismo religioso tanto cris-

Em um mundo marcado
pela instabilidade
crescente "formas

poderosas de identidade
coletiva e cosmopolitismo

se articulam e
se fortalecem"
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tão quanto islâmico pode ser visto como
uma reação às promessas não cumpridas
da modernidade e, ao mesmo tempo, uma
tentativa de retomada do controle sobre
a vida perante processos sobre os quais
não há como interferir. Em meio a tantas
mudanças, haveria algum papel reservado
à religião além da pregação dos valores
tradicionais? Em caso afirmativo, quais
seriam esses valores?

Embora vejamos as religiões tradicionais como

elementos que acirram os conflitos contemporâneos,

será que elas podem contribuir, de alguma maneira,

para a solução dos problemas que enfrentamos?

Parte do problema ou da solução?
A era informacional nos trouxe uma

consciência mais aguda dos problemas
legados pela modernidade, mas até agora
tem se mostrado incompetente para apre-
sentar solução para eles: a cada dia os efei-
tos do aquecimento global, da exclusão
social e do terrorismo (inclusive o terro-
rismo de Estado) se tornaram mais evi-
dentes, enquanto as iniciativas para solu-
cioná-los são ainda muito tímidas e estão

"Os jovens são
entendidos como pessoas
entre 15 e 25 anos de
idade, correspondente
ao ciclo da vida em que
passam da infância à
condição de adultos"

longe de ser consensuais. Nesse contexto,
embora vejamos as religiões tradicionais
freqüentemente citadas como um elemen-
to a mais no acirramento dos conflitos,
será que elas poderiam, por outro lado,
contribuir de modo positivo para a solu-
ção dos grandes problemas que afetam a
humanidade?

Poder-se-ia argumentar que, se as re-
ligiões não desempenharam tal papel no
passado, seria exigir demais que o fizes-
sem no presente. Além disso, religiões,
como outras instituições sociais, não são
isentas de contradições, o que dificulta
que tomem medidas consensuais sobre
qualquer tema. Mas enganam-se os que
opinam que elas são apenas portadoras
do atraso e disseminadoras da ignorância;
ou que a humanidade estaria melhor sem
elas. A religião é algo tão difundido entre
os povos quanto a linguagem e seria um
fenômeno difícil de explicar se fosse ape-
nas um luxo desnecessário. Como afirma
Émile Durkheim, em As formas elementa-
res da vida religiosa, "a verdadeira função
da religião não é nos fazer pensar, enri-
quecer nosso conhecimento, acrescentar
às representações, que devemos à ciência,
representações de outra origem e de ou-
tro caráter, mas nos fazer agir, nos ajudar
a viver". O que o fiel busca na religião são



regras para o agir. É a ação, portanto, o
que domina a vida religiosa. Nesse sen-
tido, a religião tem um papel eminente-
mente moral.

Nas sociedades tradicionais, a religião
tem um papel fundamental na organiza-
ção da conduta da comunidade ao definir
regras legítimas e reconhecidas por todos.
Já na sociedade moderna, com sua rees-
truturação em novas bases e crescente
autonomia das diferentes esferas da vida
social, a religião foi deslocada para a es-
fera íntima, tendo influência apenas sobre
a conduta individual. Em nossa época,
nenhum dos dois modos historicamente
constituídos responde aos novos desafios:
não é possível uma volta ao modo de vida
comunitário, tampouco respostas mera-
mente individuais resolvem.

O fechamento em círculos comunitá-
rios pode trazer a sensação de segurança,
mas são incapazes de formular respostas
aos problemas que são, por natureza, pla-
netários, como o aquecimento global e
a exclusão social de grandes massas da
população. Diante disso, muitas religiões
acabam por cair no fundamentalismo,
prezando o cultivo da pureza doutrinai
pelos seus membros, como protesto con-
tra um mundo inóspito. Isso só acirra os
conflitos pelo monopólio da pureza dou-
trinai sem constituir-se em resposta al-
ternativa ao sistema.

De outra parte, a redução da esfera
moral ao nível do indivíduo mostra-se
igualmente ineficaz, quando não hipócri-
ta. Por exemplo, circunscrever a morali-
dade à esfera privada e, na esfera privada,
somente à conduta sexual, sem levar em
conta a relação entre ação individual e
efeitos sociais, é algo francamente irres-
ponsável. Não existe ação individual que
não seja, ao mesmo tempo, intersubjetiva,
pois minhas ações afetam as decisões de
outros em resposta a elas. Isto exige uma
ampliação do conceito de responsabilida-
de meramente individual tendo em vista
os possíveis afetados por nossas ações, in-
clusive as gerações futuras. Nesse sentido,
a idéia de uma culpabilidade estritamente
privada, em que cada um só é responsável
por suas intenções ou pela salvação pes-
soal, típica do individualismo moderno,
sequer encontra fundamento na tradição
das grandes religiões centradas na so-
lidariedade para com os mais fracos. Ao

invés disso, encontramos nessas religiões
valiosos ensinamentos que permitem a
crítica e a fundamentação de uma nova
ética, alternativa ao ideário da sociedade
de consumo. Isso não quer dizer que os
grandes líderes religiosos tenham silen-
ciado sobre tais problemas, apenas que
têm sido incapazes de incutir em seus
fiéis uma conduta moral que leve a práti-
cas responsáveis em relação ao futuro da
humanidade e do planeta. No Brasil, por
exemplo, tivemos iniciativas interessan-
tes no campo da Teologia da Libertação,
que defendeu o conceito de "pecado social"
como causa estrutural e estruturante do

Na sociedade moderna,
"a religião foi deslocada

para esfera íntima, tendo
influência apenas sobre a

conduta individual"
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pecado individual e, portanto, de combate
mais urgente e necessário. Tal movimen-
to teve um papel profético na denúncia
à violação dos direitos humanos durante
a ditadura e na organização de diversos
movimentos sociais na luta por melhores
condições de vida. Esse movimento não
encontrou apoio junto ao Vaticano, que o
perseguiu de modo intransigente. Hoje, a
onda conservadora da Igreja Católica faz
coro às práticas religiosas de forte apelo
emocional, intimistas e cuja solidarieda-
de não vai além do assistencialismo. Uma
Igreja assim é incapaz de atrair os jovens
sensíveis aos problemas de nosso tempo e
abertos a uma moral centrada nos valores
humanistas e ecológicos. De outra parte,

Há um consenso de que não se pode falar de

juventude como um todo homogêneo, como foi

tratada em outras épocas, identificando os jovens

em bloco a um determinado movimento da cultura

mesmo os jovens religiosos permanecem,
muitas vezes, impermeáveis aos valores
disseminados pelas religiões que profes-
sam. Se a religião fornece ao fiel modos
de agir, qual será o futuro das religiões
se não conseguem fixar seus valores nas
novas gerações e sequer responder aos
seus anseios?

As juventudes
Há quase um consenso entre os pes-

quisadores de que não se pode falar de
"juventude" como um todo homogêneo,
como foi tratada em outras épocas, iden-
tificando os jovens em bloco a um deter-
minado movimento da cultura juvenil em
marcos geracionais. Ou mistificando a ju-
ventude como rebelde em alguns momen-
tos, ou redentora e generosa em outros. Se
muitos jovens dos anos 1960, por exem-
plo, não se reconheciam nos traços gerais
atribuídos à sua geração, o que dizer do
"tempo das tribos", como pergunta Michel
Maffesoli, caracterizado pela pluralidade
de culturas juvenis que se reconhecem e
se diferenciam entre si? Na busca de um
denominador comum, os jovens são en-
tendidos como pessoas entre 15 e 25 anos
de idade, correspondente ao ciclo da vida

em que passam da infância à condição de
adultos. Nesse processo, a construção de
uma identidade própria ocupa um lugar
central, tanto pela tentativa de diferencia-
ção em relação às outras gerações quanto
pelo fortalecimento dos laços com outros
jovens através da participação em dife-
rentes grupos. Ao contrário das gerações
precedentes, em que a entrada precoce no
mercado de trabalho era vista como algo
normal, hoje se privilegia a permanência
no sistema de ensino como forma de ga-
rantir uma renda melhor no futuro.

Por outro lado, aqueles que se veem
forçados a abandonar a escola para aju-
dar a família, ou por falta de motivação
para estudar, diminuem suas chances de
se incorporar ao mercado de trabalho.
No Brasil, chega a 27% o número de jo-
vens que não estudam nem trabalham.
Isso enfraquece sua autoestima, o que
gera problemas de conduta. A exigência
por maior qualificação para ingressar no
mercado de trabalho atinge diretamente
os jovens das camadas populares, isolan-
do-os de outras camadas da sociedade e
condicionando-os a um ciclo de exclusão
e violência. Ao mesmo tempo, a exclusão
está associada ao vazio normativo. Isto é,
na ausência de instituições como o siste-
ma de ensino ou de trabalho, capazes de
operar como transmissores de normas e
valores, os jovens ficam sem referências
de conduta. Isso contribui para formação
de subculturas marginais, fato que "não só
impede que os jovens contribuam para o
funcionamento da sociedade, mas corrói a
trama social e as normas de convivência
e, em última instância, aciona um circui-
to vicioso de reforço da segregação e da
segmentação", como se lê no documento
da Cepal-OIJ (2000). Diante de tal vazio
normativo, as religiões poderiam ocupar
um papel mais decisivo na conduta dos jo-
vens se não se fixassem tão somente nos
aspectos da vida privada. Mas não é o que
se percebe ao analisarmos alguns dados
sobre a religiosidade juvertil.

Características
da religiosidade juvenil

Segundo a pesquisa Juventude, Juven-
tudes: O Que Une e O Que Separa, publicada
em 2006 pela Unesco, ainda que o perfil
da religiosidade juvenil venha mudando
nos últimos anos no Brasil, os jovens



ainda continuam sendo majoritariamente
católicos. São 66,2%, média extraída dos
católicos presentes no meio rural (77,8%)
e nos centros urbanos (54,3%), nos quais
a diversidade religiosa é mais acentuada,
o que permite a eles transitar mais li-
vremente de uma religião para outra. O
que tem crescido é o número dos jovens
que se dizem sem religião (7,9%) e ateus
(4%), o que os coloca em terceiro e quar-
to lugar respectivamente, logo atrás dos
evangélicos (18,8%) e à frente dos espí-
ritas (1,4%) e de outras denominações
(1,4%). O que pode significar uma recusa
dos jovens em assumir a religião da famí-
lia, ou a insatisfação com o que as religi-
ões lhes têm oferecido.

Fato é que a religião continua sen-
do algo importante na vida dos jovens,
já que 96% declaram possuir uma, e que
81% das organizações sociais das quais

participam são grupos de cunho religioso.
Além disso, as atividades religiosas ocu-
pam lugar de destaque nas opções de lazer
dos jovens, sendo a preferida de 5,4% de-
les, "ficando atrás da reunião com amigos
(15,3%); da prática de esportes (12,3%);
de dançar (9,1%); ir a festas (8,9%); e ir a
bares (8,3%)", segundo dados tirados do
volume Juventude: Outros olhares sobre a di-
versidade (2007), organizado por Miriam
Abramovay, entre outros. Se levarmos
em consideração o resultado da pesquisa
para jovens evangélicos, a porcentagem
daqueles que escolheram ir à igreja como
a atividade de que mais gostam sobe para
18,5%. Isso se explica porque a igreja é um
lugar freqüentado em boa parte pelos pais,
que, ao mesmo tempo, reprovam a ida de
seus filhos a ambientes "mundanos", como
bares, festas ou danceterias. Além disso,
na igreja, os jovens evangélicos não cor- 41



ESPIRITUALIADE
E DIVERSIDADE

Pesquisas mostram
que a religião tem
influência nos valores
morais dos jovens,
mas não é o único
fator determinante

rem o risco de ser discriminados por seu
modo de se vestir, ou por não partilhar de
outros códigos de grupo. Por outro lado,
não haveria tanto interesse em ir à igreja
se ela não tivesse se tornado mais recepti-
va aos jovens, que podem cantar, dançar e
pular "no espírito" em cultos e encontros
juvenis bastante emotivos e animados. O
mesmo ocorre em relação aos jovens da
Renovação Carismática Católica, que em
muito se assemelha à forma de espirituali-
dade dos evangélicos. A igreja é, portanto,
o espaço principal de socialização para os
jovens evangélicos, enquanto os jovens de
outras denominações se encontram majo-
ritariamente na casa de amigos ou na rua.

Valores religiosos
Se a religião ainda ocupa um lugar im-

portante na vida dos jovens, seria de se
esperar que os valores religiosos tivessem

igual influência. No entanto, a compara-
ção entre determinados valores pregados
pelas religiões e as condutas assumidas
pelos jovens prova o contrário.

Como dissemos, as incertezas trazi-
das pela globalização colaboraram para o
fortalecimento de uma onda conservado-
ra na maioria das religiões, que tendem a
se fechar em torno da vida comunitária
e na volta aos valores tradicionais liga-
dos à regulação da vida privada. Para
usar uma expressão de Max Weber, há
uma "rejeição religiosa do mundo" que
se apresenta como ascetismo e afasta-
mento do contato com os valores mun-
danos ou como luta declarada contra o
mundo, assumindo feições políticas como
em certas correntes fundamentalistas
empenhadas em uma verdadeira cruza-
da contra os inimigos da fé. No Brasil,
é em torno da sexualidade e dos direitos
reprodutivos que se concentra essa rea-
ção conservadora, cuja dimensão política
ganha contornos nas campanhas contra
o aborto, união civil entre homossexuais
e o uso de métodos contraceptivos, prin-
cipalmente contra o uso da camisinha.
Tais temas afetam diretamente os jovens
por ser este um período de descobertas
e experimentação em suas relações afe-
tivas, razão pela qual muitas campanhas
governamentais sobre a prática do sexo
seguro se dirigem principalmente a eles,
o que resulta num conflito inevitável. De
um lado, temos as Igrejas defendendo os
valores tradicionais. De outro, setores da
sociedade civil mobilizados em torno dos
direitos das minorias e de gênero, além
das políticas públicas de saúde e educa-
ção sexual, exigindo uma tomada de pos-
tura dos jovens.

Em recente pesquisa conduzida por
Regina Novaes e Cecília Campello de
Mello, Jovens do Rio: circuitos, crenças e
acessos, vemos que a religião não é fator
determinante na conduta sexual dos jo-
vens. Em resposta à pergunta se já tive-
ram relações sexuais, há um número ex-
pressivo de respostas afirmativas não só
entre praticantes de religiões orientais e
espíritas e dos que se dizem sem religião,
mas também entre católicos praticantes e
evangélicos pentecostais (nessa pesquisa,
as autoras diferenciam melhor as opções
religiosas dos jovens, dividindo os cató-
licos entre praticantes e não praticantes,



evangélicos pentecostais e históricos,
orientais e religiões afro-brasileiras) que
chegou a 62%. Resultado semelhante se
verifica quando o tema é o uso de pre-
servativo nas relações sexuais, em que
o uso é mais difundido entre os que não
têm religião (66,7%) e os espíritas (50%);
pouco superior entre católicos pratican-
tes (35,1%) em relação aos evangélicos
pentecostais (28,3%). Mesmo diante de
um tema bastante polêmico como o abor-
to, as opiniões não apresentam grande
diferença com as posições anteriores, ou
seja, com posições mais liberais entre re-
ligiões afro-brasileiras e espíritas e pou-
co mais conservadoras entre católicos e
evangélicos, que concordam com o abor-
to em caso de risco para mãe (cerca de
40% dos entrevistados) ou quando o bebê
pode nascer doente (em torno de 30%).
Quanto à união civil de homossexuais, a
maioria dos jovens se declarou indiferen-
te (em torno de 50%), índice só superado
pelos jovens das religiões afro-brasileiras,
que se declaram a favor (57%). Dos que
se declararam contra, prevaleceram os
evangélicos pentecostais (60%), ao passo
que entre os católicos o número dos que
se declaram a favor superou o dos que se
declararam contra.

Os dados da pesquisa mostram que a
religião tem influência nos valores morais
dos jovens, mas não é determinante, pois
outros fatores também influenciam, como
o grau de escolaridade e de renda, que é
maior entre os espíritas e os de religiões
orientais, o que tende a favorecer valores
mais liberais. O inverso também é verda-
deiro: jovens com menor grau de esco-
laridade e renda são mais conservadores
e é entre eles que se encontra também o
maior número de evangélicos.

É interessante notar que as opiniões
dos jovens evangélicos e católicos prati-
cantes são muito mais tolerantes do que
seus líderes religiosos gostariam, o que
aumenta a distância entre a doutrina das
Igrejas e a prática dos fiéis. No caso dos
evangélicos, o enfraquecimento de po-
sições mais ortodoxas, segundo Airton
Luiz Jungblut, se deve a sua massificação,
que acarretou a perda do controle sobre
os fiéis, que é mais fácil de manter quando
se trata de uma seita. Além disso, para o
autor de A salvação pelo rock: sobre a 'cena
undergrund' dos jovens evangélicos no Bra-

sil, com a penetração na classe média,
menos afeita ao cumprimento de normas
estritas, os evangélicos viram seus valo-
res se aproximarem da cultura da socie-
dade que os rodeia.

O sincretismo entre os valores reli-
giosos e seculares é ainda mais freqüen-
te no caso dos jovens católicos, para
os quais, historicamente, nunca foi um
grande problema a separação entre con-
duta individual e preceitos religiosos,
como bem exemplifica a expressão "ca-
tólico não praticante". Mas tanto os lí-
deres católicos como evangélicos vivem
um dilema ao assumir posições conser-
vadoras: se apertam demais, seus fiéis

O sincretismo entre valores religiosos e seculares

é mais freqüente entre os jovens católicos, para

os quais, historicamente, separar conduta

individual e preceitos religiosos não é problema

escapam. Em vários eventos recentes,
a Igreja Católica teve de recuar de al-
gumas posições mais extremadas como
resposta à pressão da opinião pública, o
que enfraquece a credibilidade de seus
líderes, que já não é muito boa entre os
fiéis. Além disso, com o aumento da con-
corrência no "mercado religioso", cató-
licos e evangélicos tendem a se tornar
mais semelhantes entre si para tentar
evitar a fuga de seguidores, o que, con-
traditoriamente, acaba facilitando a fuga
de alguns. Segundo a pesquisa Jovens do
Rio, 17,3% dos entrevistados afirmavam
já ter mudado de religião, número que
salta para 56% quando se trata de jovens
da classe C. "Entre o grupo que já mudou
de religião, 34,9% afirmam que o princi-
pal fator para essa mudança foi 'porque
não respondia as suas necessidades es-
pirituais e emocionais'. Destes, 28,3%
afirmam que isto se deu 'por falta de co-
erência entre o que a religião pregava
e as atitudes das pessoas'. A 'influência
de familiares e amigos' soma 17% das
respostas; 'porque era muito rígida' foi a
opção escolhida por 7,5% dos jovens que
já mudaram de religião e 2,8% declaram
ter havido 'desentendimento com os lí-
deres da sua religião'". 43



Esses resultados nos permitem avan-
çar em algumas conclusões. A primeira é
que os jovens avaliam muito mais as ati-
tudes do que os discursos. Geralmente,
quando uma religião sustenta uma forte
rigidez moral, fica mais difícil pára seus
líderes cumprir as exigências que impõem
aos outros. Se dispõe de um aparato re-
pressivo, ela pode usar de violência para
silenciar os insatisfeitos como ocorre nas
teocracias modernas. Na falta de tal apa-
rato, porém, tudo fica a depender da re-
tidão moral dos líderes, que nem sempre
conseguem ser tão rigorosos quanto pre-
gam. Enquanto os adultos tendem a ser
mais tolerantes em função de expectativas
menos idealizadas quanto a si mesmos e
aos outros, os jovens veem os líderes re-
ligiosos como figuras modelares, para as
quais tais incoerências são inadmissíveis.

A família e os amigos ainda continuam tendo uma
influência importante na decisão dos jovens sobre
qual religião devem escolher e seguir, o que é
revelador sobre o que eles buscam na religião

A segunda diz respeito ao "sacrifício
do intelecto" — para usar a expressão de
Max Weber — diante do mistério ou das
contradições "aparentes" da religião, o
que leva à infantilização do fiel, que deve
aceitar como prova de sua fé e obediên-
cia os dogmas sem argumentos que os
justifiquem. Em seus períodos mais flo-
rescentes, todas as grandes religiões uni-
versalistas experimentaram algum tipo
de "iluminismo" buscando fundamen-
tar racionalmente suas crenças, como o
grande florescimento da filosofia e ciên-
cia islâmicas entre os séculos 9 e 13. Em
períodos de crise de valores no campo
religioso, o esclarecimento tende a ceder
lugar ao dogmatismo e, com ele, ocorre o
silenciamento compulsório da razão. Um
exemplo disso é a Pastoral da Juventude
da Igreja Católica, que hoje vive uma si-
tuação bastante desconfortável, com atri-
tos freqüentes com padres e bispos por
orientar-se por valores modernos como
o prôtagonismo juvenil, a democracia in-
terna e a luta por políticas públicas para

44 a juventude. Atualmente, a Pastoral da

Juventude encontra mais apoio fora do
que dentro da Igreja, que tem tentado
diluí-la nos movimentos carismáticos e
dissuadir os jovens a abandonar o discur-
so mais político. Porém, à medida que os
jovens ampliam seu grau de instrução,
tornam-se menos dispostos ao sacrifício
da razão e a aceitar as contradições entre
conduta moral e dogma, ou ainda entre
princípios e responsabilidade pelos efei-
tos da observação estrita da norma.

E, por fim, a terceira: a família e os
amigos ainda continuam tendo uma in-
fluência importante na decisão dos jo-
vens sobre qual religião seguir, o que
é revelador sobre o que eles buscam
na religião. Ao lado do atendimento às
necessidades individuais, a comunidade
religiosa é um espaço de encontro em
que se espera poder contar com a so-
lidariedade e compreensão dos demais,
além da sensação de estar construindo
algo coletivo e ser responsável pela
vida da própria comunidade. O senti-
mento de acolhida e o reconhecimento
são para os jovens algo mais importante
que a doutrina pregada por determina-
da Igreja. Já que a religião é uma forma
de agir no mundo, é por ela, muito mais
que pelo discurso, que os jovens ava-
liam se vale a pena fazer parte daquela
comunidade ou não.

Os jovens: um desafio às religiões
Pela análise dos dados das pesquisas,

percebemos que muitos dos elementos
doutrinais das religiões não são seguidos
por boa parte dos jovens fiéis. Isso não
pode ser atribuído meramente à rebeldia
juvenil, pois, em muitos casos, a opinião
dos jovens coincide com a dos adultos. A
maior dificuldade é, depois de ter experi-
mentado um período de modernização, in-
clusive com o uso de mídias digitais, acei-
tar a volta ao discurso conservador, o que,
para muitas religiões, cria uma flagrante
contradição. Sem poder resolvê-la, as li-
deranças religiosas apelam'para infantili-
zação dos seus fiéis e aceitação acrítica de
seus dogmas. Por outro lado, com o maior
grau de instrução dos jovens e o contato
com as novas tecnologias, além do natu-
ral anseio de se identificar com o universo
adulto, os jovens tendem a contestar tais
valores. Mesmo sem ser uma contesta-
ção aberta, muitos jovens simplesmente
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ignoram aquilo com que não concordam
ou que não lhes interessa e compõem suas
próprias pautas de conduta.

De outra parte, além da regulação da
conduta sexual, as religiões pouco têm
oferecido aos jovens no que diz respeito
às suas grandes demandas específicas:
emprego, combate à violência e espaços de
lazer e cultura. Ao ignorá-las, abandonam
os jovens ao seu próprio destino. É no mí-
nimo curioso que os jovens que dedicam
tantas horas do seu tempo livre à religião
não encontrem nela espaços para refletir
sobre suas próprias vidas. Se os jovens
têm muito a perder com isso, as religiões
também, pois permanecem incapazes de
estabelecer um vínculo orgânico entre
preceitos religiosos e conduta moral, ad-
quirindo apenas uma função terapêutica
de espaço de encontro, ocasião em que os

fiéis se esquecem dos dramas vividos du-
rante a semana. Se hoje a transmissão in-
tergeracional ainda é um fator importante
para transmissão da religiosidade, não é
certo que tal comportamento venha a se
manter no futuro. Ou seja, o fato de ha-
ver muitos jovens freqüentando as igrejas
hoje não quer dizer que o farão quando
adultos, nem que eles transmitirão sua re-
ligião a seus filhos.

Se, por um lado, as religiões pouco têm
contribuído na solução dos problemas que
afetam os jovens e os mobilizam na busca
de alternativas, estes muito têm a contri-
buir com as religiões se lhes forem dadas
a autonomia e o respeito devidos.
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