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-PARIS-Os irlandeses estão perdendo a fé
rapidamente. Uma pesquisa realizada
em 57 países pela Win-Gallup mostra
que a Irlanda registrou a segunda mai-
or queda no percentual de pessoas que
se declaram religiosas, atrás apenas do
Vietnã. Segundo especialistas, o resul-
tado reflete diretamente a sucessão de
escândalos de pedofilia e estupro de
crianças e jovens na Igreja Católica do
país. Em 2005, 69%dos entrevistados se
diziam religiosos. Agora, apenas 47% se
definem dessa forma.
O estudo mostra que os irlandeses

não estão sozinhos quando se fala em
tendências da religiosidade e do ateís-
mo. A média dos 57 países mostra uma
queda, nos últimos sete anos, de nove
pontos percentuais na população reli-
giosa, que representa agora um pata-
mar de 59%.
Para SineadMooney, diretora-adjun-

ta da RED C Research Company, em
Dublin, que conduziu a sondagem na
Irlanda, além dos casos de abuso, a ri-
queza do país afetou o resultado:
— Obviamente ocorreram todos os

escândalos na Igreja neste período, isso
foi gigantesco. E também, conforme os
países ficam mais ricos, eles tendem a
perder algum senso de religião. Nós
nos tornamos mais ricos, ao menos no
começo deste período.

ÁFRICA É A REGIÃO MAIS DEVOTA
Os países commaior percentual de po-
pulação religiosa são Gana, com 96%,
seguida de Nigéria, com 93% e Mace-
dônia (90%). Entre as regiões, a África
lidera o ranking com percentual de
90%, e a América Latina aparece em se-
gundo lugar (84%), seguida do Sul da
Ásia (83%) e do mundo árabe (77%).
Em artigo publicado no “Guardian”,

Mary Kenny, autora de “Goodbye to
Catholic Ireland”, afirmaque a pesquisa
só confirma que um número significa-
tivo de irlandeses abandonou a religião
de seus ancestrais por acreditar que ela
não se aplicamais à era de racionalida-
de científica. Há ainda recusa ao con-
trole dos eclesiásticos e revolta com os
escândalos sexuais. Mas Mary destaca

que temas polêmicos, como divórcio e
aborto, também tiveram um impacto
sobre o total de devotos. Para se ter
uma ideia do significado do resultado
da pesquisa para o país, a Irlanda des-
ponta como o 44º na lista dos mais reli-
giosos do mundo.
Segundo o “Irish Independent”, em-

bora o patamar de comparecimento a
missas no país permaneça entre os
mais altos da Europa, uma pesquisa da
Associação de Padres Católicos, em fe-
vereiro, mostrou que apenas 35% de to-

dos os católicos comparecem a missas
aomenos uma vez na semana, enquan-
to 47% vão apenas uma vez ao mês.
Por outro lado, a sondagem da Win-

Gallup mostra que o número de ateus
convictos namédia dos 57 países quase
dobrou: passou de 4% em 2005 para
7%, e a França registrou o avanço mais
expressivo. Entre as regiões menos reli-
giosas, os principais destaques são o
Norte da Ásia, o Leste Asiático e a Amé-
rica do Norte.
Identificar-se com uma fé não signifi-

ca necessariamente que o fiel se consi-
dere religioso. Entre os 51.927 entrevis-
tados, 97% dos budistas se disseram re-
ligiosos, mas este patamar cai para 81%
entre os católicos, 74% entre os muçul-
manos e 38% entre os judeus.
O estudo não fornece explicações pa-

ra a queda na religiosidade do Vietnã, a
mais acentuada do ranking, onde o go-
verno comunista permitiu algum tipo
de liberdade de culto, mas, nos últimos
anos, registrou casos de assédio contra
determinados grupos. l

Escândalo de pedofilia leva país à 2ª maior queda entre 57 nações, diz estudo que indica avanço do ateísmo
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Protesto.Membros da fundação Voz dos Sobreviventes, associação para vítimas de abusos cometidos por clérigos: danos à imagem da Igreja

Religião cai no mundo e despenca na Irlanda

E la já apareceu ao lado domarido as-
sistindo a um show com persona-
gens daDisney. Agora, uma nova fo-
to divulgada pela imprensa oficial

norte-coreana daquela que, como veio a pú-
blico recentemente, é a primeira-dama do
país mais fechado do mundo mostra um no-
vo indício de apreço pelo que oOcidente tem
a oferecer. De joelhos levemente de fora e de-
cote comportado, Ri Sol-ju carregava uma
bolsa que, ao menos no design, é uma Chris-
tian Dior.
Um norte-coreano comum teria de traba-

lhar um ano para pagar o preço de US$ 1.500
do acessório francês usado pela mulher do
ditador Kim Jong-un. A disparidade fez com
que a imagem repercutisse na vizinha Coreia
do Sul e em outras partes do mundo.
Como de costume, Pyongyang não comen-

tou, o que torna quase impossível saber se a
bolsa é original ou pirata — no caso da Dis-
ney, os personagens se tornaram populares
na Coreia do Norte sem que um centavo de
direitos autorais fosse pago. l

Dior conquista Sra. Kim
Mulher do ditador norte-coreano usa bolsa da famosa marca francesa

DIVULGAÇÃO

Um luxo. Ri Sol-ju ao lado do companheiro, Kim
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59%
SÃO RELIGIOSOS
Desde 2005, o indicador de 57
países registrou queda de 9 pon-
tos percentuais, com destaque
para nações como Vietnã e Irlanda

90%
DOS AFRICANOS SÃO DEVOTOS
Região é a mais religiosa do mun-
do, seguida por América Latina,
Sul da Ásia e mundo árabe

7%
SÃO ATEUS CONVICTOS
Percentual de pessoas que não
acreditam em nenhuma fé religio-
sa quase dobrou. Em 2005, o
patamar era de 4%. O maior au-
mento foi registrado na França

17%
DA POPULAÇÃO DO NORTE ASIÁ-
TICO É RELIGIOSA
Região tem o menor percentual de
pessoas que se declaram religio-
sas, seguida do Leste da Ásia, da
América do Norte e da Europa
Ocidental
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l RÚSSIA: Seita manteve 27
crianças em cativeiro
subterrâneo por dez anos

l CENTRALIA: Conheça a cidade
americana na Pensilvânia que
pega fogo há 50 anos

l JAPÃO: Empresário de
comércio eletrônico obriga todos
os empregados a falarem inglês

l LÍBIA: País faz a primeira
passagem de poder pacífica em
toda a sua História
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 ago.  2012, Economia, p. 36.




