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O professor Sérgio Dutra se mantém fiel à doutrina da infância. É um católico praticante. Mas o Rio de 

Janeiro – onde Sérgio mora - é o estado com menor índice de católicos do país: 56,19%. Os estados com 

maior porcentagem de católicos são Piauí, Ceará e Paraíba. 

A Fundação Getúlio Vargas tomou dados coletados pelo IBGE. Analisou indicadores sociais. E concluiu: 

no Brasil, nas últimas décadas, uma das maiores transformações foi no quadro religioso da nossa 

população. 

Há 25 anos, 89,19% dos brasileiros se diziam católicos. Em 2000, eram 73,9%. Nesse período, aumentou 

a população que se diz evangélica: de 6,55% para 16,22%. E também cresceu a porcentagem dos que se 

declaram sem religião: de 1,59% para 7,34%.  

 “As pessoas agora escolhem mais a religião e não mais a recebem de uma tradição familiar”, acredita 

Paulo Fernando Carneiro, teólogo da PUC-RJ.  

Se dizem católicos, 74,37% dos homens. Elas são 73,43%.  

“Nesses últimos 30 anos de revolução feminina, em que a mulher conquistou espaço no mercado de 

trabalho, talvez a religião católica não tenha oferecido o espaço que a mulher necessita para essa 

reinserção na sociedade”, aponta Marcelo Néri, economista da Fundação Getúlio Vargas. 

É o caso de Vivian, que era católica e se converteu ao budismo.Mudanças num país em que as 

diferenças convivem em paz. 

“Nós temos o maior poder que Deus nos deu que é o livre arbítrio, é o livre arbítrio que faz com que 

escolhamos o nosso verdadeiro destino”, afirma Sergio.  

 
 

 

Uma pesquisa divulgada hoje analisou a evolução das diferentes religiões no 
Brasil, nos últimos anos. Os católicos ainda são a grande maioria da população. 
Mas aconteceram mudanças. 
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