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Resumo 

 

Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e Christopher Hitchens deram início ao 

que hoje é chamado de neoateísmo. Após os atentados terroristas de 11 de Setembro de 

2001, esses autores alinharam seus discursos, que já eram antirreligiosos, de forma 

ainda mais veemente. Utilizando o conceito de Max Weber de desencantamento do 

mundo, procuro entender como eles utilizam-se da ciência e de outros argumentos para 

combater a religião. Sem esquecer a luta política, procuro observar como a 

desconstrução do sentido religioso tem um objetivo de conversão. Existindo um 

esvaziamento da moral religiosa dos seguidores do neoateísmo, procuro também 

analisar como esses quatro autores constroem uma nova cosmovisão, tanto no âmbito 

individual como coletivo, que seria o (re)encantamento do mundo proposto por eles. A 

substituição dos valores religiosos pelos valores ditos da ciência e também pelos valores 

neoateus acaba colocando o neoateísmo não só em rota de colisão perante as religiões, 

mas também faz com que o mesmo atravesse para o lado do campo religioso e torne-se 

uma nova proposta simbólica, com seus próprios valores e compensadores. 

 

Palavras chave: neoateísmo; desencantamento do mundo; reencantamento do mundo; 

religião. 
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Abstract 

 

Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris and Christopher Hitchens have started 

the new atheism movement. After the terrorist attacks on September 11, 2001, these 

authors aligned their speeches, which were already anti-religious, even more 

vehemently. Using the concept of Max Weber's disenchantment of the world, I tried to 

understand how they use science and other arguments against religion. Without 

forgetting the political struggle, I observe how the deconstruction of the religious sense 

has a goal of conversion. With theempty of the religious morality of theirs’ followers, I 

examine how these four authors construct a new worldview, at an individual and 

collective level, that would be the (re)enchantment of the world proposed by them. The 

replacement of religious values by the values of science and new-atheist values, places 

the new atheism not only on a collision course towards religions, but also causes this 

new movement to cross to the side of the religious field and become a new symbolic 

proposal with their own values. 

 

Keywords: New Atheism; Disenchantment of the World; Re-Enchantment of the World. 
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Toda cultura tem seu mito da 

criação – uma tentativa de 

compreender de onde veio o 

universo e tudo o que ele contém. 

Quase sempre esses mitos são 

pouco mais que histórias 

inventadas por contadores de 

história. Em nossa época, temos 

também um mito da criação, mas 

está baseado em evidências 

científicas sólidas. 

Carl Sagan, Bilhões e bilhões 
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Introdução 

Nos primeiros anos do século XXI, com a popularização da internet, muitos 

debates sobre religião, religiosidades, ciência e descrença vêm sendo travados no 

mundo virtual. Eles são feitos por leigos, especialistas, anônimos, proeminentes 

cientistas, crédulos, incrédulos, com maior ou menor conhecimento acerca dos debates 

sobre religião no âmbito acadêmico. Muitas vezes, as discussões do lado dos seculares 

possuem características que podem se alinhar a traços religiosos, como na tentativa 

persuasão – conversão – de sua visão de mundo. A pluralidade é quase infinita; por isso, 

em termos de pesquisa, ainda há muito a ser explorado. 

As discussões vêm acompanhadas de um novo contexto. Fenômenos como 

religiosidades mais pessoais e o crescimento do Islã no Ocidente são dois exemplos 

notáveis. A voz contrária às religiões em geral também começa a aparecer, ainda de 

uma maneira não tão significativa em números totais, sendo que 2,5% da população 

mundial autodenomina-se ateia. Entretanto, se somados a outros grupos considerados 

como não-religiosos, eles já chegam à terceira posição na pesquisa com 16% da 

população mundial logo à frente do hinduísmo, ficando atrás apenas do cristianismo e 

do islamismo
1
. 

Com um status muitas vezes militante, dentro do âmbito da internet, esses novos 

ateus vêm destacando-se como a negação tanto dos novos fenômenos religiosos, como 

também dos antigos. Assim, graças à voz, mesmo que ainda não tão vibrante para um 

público leigo, que o ateísmo possui nos dias atuais, faz-se necessário debruçarmo-nos 

no que pensam tanto os grandes expoentes do ateísmo atual, quanto nos novos membros 

deste grupo. 

A sociologia, através do que é, talvez, seu maior nome, Max Weber, procurou 

compreender as transformações religiosas no período moderno, em que uma nova ética 

religiosa, no caso do protestantismo ascético, contribuiu de maneira incisiva para a 

constituição do capitalismo e das novas práticas sociais advindas com o mesmo. O 

conceito do desencantamento do mundo aparece nesse contexto. Primeiramente como 

uma forma do fiel ascético entender o mundo sem a magia e, posteriormente, como uma 

forma da ciência entender o mundo, ainda sem nenhum tipo de magia. O 

                                                           
1
 Dados disponíveis em: http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html. Acesso em: 

15/07/2014. 

http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html
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desencantamento do mundo também abarca outro fenômeno bastante analisado pela 

sociologia atualmente: o da secularização. Entendo que a luta contra a magia do 

protestantismo ascético, e depois da ciência, abarca a secularização, que envolve, por 

exemplo, a luta políticada separação entre religião e Estado. Sem o desencantamento do 

mundo e a ciência, o processo secular ficaria bastante dificultado. 

E qual seria a relação do desencantamento do mundo com os novos ateus? Não é 

muito difícil alinharmos os dois, principalmente no caso do desencantamento do mundo 

pela ciência, tão utilizada como respaldo pelos novos ateus; mas a discussão desta 

pesquisa não para nisso. Há mais. Quando conceituou o desencantamento do mundo, 

Weber entendeu que existiria uma ausência de sentido último, além do desencantamento 

da magia. É exatamente aí que surge uma nova questão: seriam os neoateus não 

possuidores de um sentido último? A preocupação ao que aparenta não é só do 

pesquisador que digita estas palavras iniciais. Os mais eminentes expoentes do 

neoateísmo também se preocuparam com o sentido e com um novo tipo de 

encantamento. Apesar de discutir mais a fundo durante a pesquisa as obras dos quatro 

autores aqui escolhidos, no caso Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e 

Christopher Hitchens, uma mera atenção aos títulos de algumas obras dos autores já 

indica a preocupação dos mesmos com o sentido. Drugs and the Meaning of Life, artigo 

de Harris, Desvendando o arco-íris: ciência, ilusão e encantamento, livro de Dawkins, 

e A ideia perigosa de Darwin: evolução e sentido da vida, livro de Dennett, já 

aparentam, logo no título, um caráter para além da ausência de sentido. O próprio 

Dawkins entende que há o espaço para o sagrado mesmo após o avanço das explicações 

científicas (DAWKINS, 2004, p. 137), mas já se preocupa com o risco da confusão 

desse novo “sagrado” com o sobrenatural. Vale lembra que o termo “neoateísmo” foi 

utilizado pela primeira vez em 2006, pela revista Wired, em um artigo com o título 

Church of Nonbelievers (Igreja dos Descrentes)
2
. A nomenclatura refere-se 

principalmente aos quatro autores supracitados, conhecidos como os Quatro Cavaleiros 

do Neoateísmo
3
, em alusão à passagem bíblica

4
 dos quatro cavaleiros do apocalipse. 

                                                           
2
 Disponível em: 

http://www.wired.com/wired/archive/14.11/atheism.html?pg=2&topic=atheism&topic_set=. Acesso em: 

15/07/2014. 

3
 Existe uma discussão entre os quatro autores chamada The Four Horsemen (Os Quatro Cavaleiros). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CMyS-zCB50M. Acesso em: 16/07/2014. 
4
 Em Apocalipse 6:1-8. 

http://www.wired.com/wired/archive/14.11/atheism.html?pg=2&topic=atheism&topic_set
https://www.youtube.com/watch?v=CMyS-zCB50M
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Portanto, o desencantamento do mundo, com sua ausência de sentido, passa a ser 

mais umaetapa do que algo intrínseco aos cientistas e aos descrentes. Procurarei expor 

isto no capítulo I, com o levantamento dos ataques que os quatro autores fazem às 

grandes religiões e religiosidades. Sem deixar de lado, é claro, o surgimento desse 

grupo como algo novo, que procura uma maior democratização da ciência, e de um 

modo de entender o mundo que exclua a necessidade de deuses criadores. Utilizarei 

nesse primeiro capítulo as abordagens teóricas de Antônio Flávio Pierucci sobre o 

conceito de desencantamento do mundo em Max Weber. Apesar de outras abordagens 

teóricas sobre o conceito, como a de Lísias Negrão, o desencantamento do mundo, 

como analisado por Pierucci, é a principal ferramenta teórica desse capítulo. 

No segundo capítulo, com uma base teórica mais atualizada do conceito de 

(re)encantamento do mundo – capítulo no qual explicarei os motivos de colocar o “(re)” 

entre parênteses – há a busca pela nova visão de mundo proposta por esses ateus. Visão 

de mundo que não pode ser desatrelada totalmente nem da divulgação científica mais 

atual e nem dos processos religiosos pelos quais o mundo de hoje passa. O neoateísmo 

vem na mesma esteira que as novas religiosidades, por estar dentro de um momento 

novo na história do ocidente e, principalmente, pela possibilidade de uma não 

vinculação institucional que existe nos dias atuais. Utilizarei vários autores que 

trabalham com a noção de valores que prescindem da religião seja no âmbito do 

naturalismo darwinista, como no caso de George Levine, passando pelos valores 

científicos da sociologia da ciência de Robert Merton e também da criação de mitos na 

divulgação científica mais atual, como proposto por Gregory Schrempp. 

O terceiro e último capítulo possui uma base mais teórica, tentando discutir se, 

com o (re)encantamento do mundo neoateu, este movimento podeser chamado de uma 

nova religião e não apenas de uma nova ideologia política. Como muitas vezes há um 

reducionismo do que chamamos de fiel ou religioso a qualquer prática mais assídua de 

determinados indivíduos, precisamos, com uma base mais teórica, definir esse novo 

movimento em face das Ciências da Religião. A discussão passará pelos traços 

religiosos intrínsecos aos neoateus, como proposto por Linda Walsh. Com isso, através 

dos conceitos de campo da ciência e de campo religioso de Pierre Bourdieu, analisarei 

se o neoateísmo pode ou não ser chamado de um tipo de religiosidade. 
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Capítulo I 

O desencantamento neoateu 

 

1.1 Conceituando o desencantamento do mundo 

Weber, em sua vasta obra, observa a ética religiosa ligada à Reforma Protestante 

como indispensável para que ocorra o desencantamento do mundo. Para Weber, 

entretanto, foi o judaísmo que iniciou esse desencantamento. As leis mosaicas, muitas 

vezes, combatem práticas “mágicas” como curandeirismo e contato com os mortos. 

Entretanto, o cristianismo acaba se tornando mágico, durante a Idade Média, muitas 

vezes através de práticas incorporadas dos antigos povos bárbaros. As práticas 

magificadas dentro do cristianismo só começam a ser combatidas em um período que 

Weber entende como de maior racionalização. Isto ocorre somente no século XVI por 

meio da Reforma Protestante.  

Com essas novas ideias de Martinho Lutero surgem outras figuras que fazem 

parte do protestantismo. Ainda no século XVI João Calvino tornou essa visão de mundo 

ainda mais pragmática e ascética. Utilizando-se do conceito de vocação de Lutero (em 

alemão “Beruf”), Calvino projetou o ascetismo intramundano protestante a outros 

níveis. O fiel precisava não só atender à sua vocação como em Lutero, mas deveria 

também lucrar e reinvestir seu dinheiro advindo do trabalho em seu próprio negócio. 

Quanto maior a renda e o investimento do fiel, mais perto ele estaria de sua vocação, 

portanto mais perto estaria de sua salvação. O pragmatismo em relação ao trabalho 

estendeu-se e com isso houve a necessidade de um maior conhecimento do mundo 

natural. As profissões mais “práticas” foram valorizadas ao invés do pensamento mais 

abstrato. Este novo tipo de visão fazia do fiel um asceta o tempo todo (PIERUCCI, 

2005, p. 99). O ethos protestante ascético foi fundamental para o desencantamento do 

mundo. 

Weber entende que foi o retorno a um tipo de racionalismo ético, como o de 

Moisés, que reprimiu os cultos agrários e os ritos mágicos na Torá; a moralização 

sexual e o comportamento dos seguidores de suas leis, que se estendiam até a restrições 

alimentares e normatização dos dias da semana de trabalho, são exemplos claros disso. 

Deus falava através de Moisés, mas os fiéis tinham um contato direto com as suas leis. 
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Antônio Flávio Pierucci observa que somente dois mil anos depois dos profetas 

bíblicos, com o protestantismo ascético, é que há novamente uma negação da 

sacralização dos mediadores entre homens e o divino, e, também, da mágica 

sacramental. Com a modernidade e essas práticas tornando-se mais extremas, uma ética 

racional foi desenvolvida a ponto de fazer do ascetismo intramundano uma prática do 

fiel em período integral. Com o surgimento da ciência moderna, o desencantamento do 

mundo separa-se da religião, ao menos em teoria. Portanto, existem dois tipos de 

desencantamentos – acompanhados ou não do complemento “do mundo” – na obra de 

Weber. O primeiro é o desencantamento advindo da religião e o segundo o que está 

ligado à ciência (CAMPOS, 2013, p. 47). Não obstante, devemos entender o surgimento 

do desencantamento do mundo como advindo da racionalização e a secularização como 

um processo posterior, que tem sua origem nos dois primeiros. Nas palavras de 

Pierucci: 

Em Weber, o processo de racionalização é mais amplo e mais abrangente que o 

desencantamento do mundo e, neste sentido, o abarca; o desencantamento do 

mundo, por sua vez, tem a duração histórica mais longa, mais extensa que a 

secularização e, neste sentindo, a compreende (apud CAMPOS, 2013, p. 48). 

A noção de desencantamento do mundo para Weber está ligada primeiramente a 

essa desmagificação, como a promovida pela ética protestante. O termo foi usado pela 

primeira vez em 1913 pelo autor, em um artigo intitulado Sobre algumas categorias da 

sociologia compreensiva (PIERUCCI, 2005, p. 61). Esta primeira utilização está ligada 

à perda de sentido atrelada à religião. Weber utilizaria ainda esse conceito em dezessete 

ocasiões, atrelando-o quatro vezes à ausência de sentido, nove vezes para 

desmagificação e quatro vezes nas duas acepções. 

O desencantamento do mundo promovido pela religião, segundo Pierucci, já é 

capaz de retirar o sentido. No entanto, para Lísias Negrão a retirada de sentido ocorre 

somente em um desencantamento do mundo posterior: aquele feito pela ciência e pela 

secularização. O desencantamento do mundo feito pela religião, de acordo com Negrão, 

possuía em si um sentido próprio e ainda mais sólido do que o sentido advindo da magia 

(NEGRÃO, 2005, p. 30). Nas palavras de Negrão: 

Embora Pierucci insista em vincular à desmagificação a perda de sentido, no 

que se refere ao conceito de desencantamento de mundo weberiano, ele próprio 
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termina por reconhecer que não se pode, dentro do universo religioso, 

desmagificar sem conferir sentido. É apenas no contexto da expansão da ciência 

moderna que se poderia encontrar um desencantamento ao mesmo tempo 

desmagificador e despojado de sentido (NEGRÃO, 2005, p. 31). 

Tentarei indicar nesta pesquisa que há também a construção de um novo sentido 

pelos ateus e naturalistas, que possuem uma visão de mundo em que tudo pode e deve 

ser comprovado empiricamente e que abdicam da religião tradicional, seja ela 

desmagificada ou não, para o seu entendimento de mundo. A própria ciência 

transforma-se, muitas vezes, em fonte de sentido para esses indivíduos. Vale lembrar 

que isso não significa que o conceito de desencantamento do mundo não é útil. Há a 

desmagificação e a retirada de sentido nos dois tipos de desencantamento. Entretanto, 

no que cerne a esta pesquisa, irei propor a existência também de uma reconstrução de 

sentido oriunda muitas vezes da ciência, no caso específico dos neoateus. Deixo as 

palavras de Pierucci para identificar a diferença entre os dois desencantamentos do 

mundo encontrada em Weber: 

Weber (...) avança muito além do campo religioso. Faz ver que o 

desencantamento científico do mundo é muito mais fatal do que a 

desmagificação da prática religiosa. Mais fatal porque irrevogável, incapaz de 

regredir ou recuar, vinculado que é a lei do progresso técnico, cuja legalidade 

própria impõe um avançar constante, sem fim e sem volta atrás. Pois a ciência 

moderna é uma sabença auto-reflexiva que desencanta o mundo ao mesmo 

tempo que desencanta a si mesma, produzindo-se e reproduzindo-se de forma 

ampliada em “ciência desencantada”, conforme formulou com brilho Lawrence 

Scaff, fazendo de si “a imagem refletida no espelho do mundo desencantado 

que ela própria desencantou”. Desencantou ambos, ficam desde logo aptos a se 

representar um ao outro, a se apresentar um no outro, num processo em espiral 

interminável, interminável (PIERUCCI, 2003, p.164). 

George Levine observa que Weber, ao analisar o desenvolvimento da ciência, 

enxerga um mundo que viverá um “vazio espiritual” (LEVINE, 2006, p. XIII). Weber 

entende que, com o desencantamento do mundo advindo da ciência, todos os fenômenos 

naturais um dia serão explicados de maneira natural e racional. Entretanto, como fugir 

desse “vazio espiritual”? 
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Muito tem se falado sobre os novos encantamentos, principalmente após Weber 

indicar o caráter desencantador da modernidade e da ciência. Christopher Partridge, em 

The Re-Enchantment of the West (2005), por exemplo, trabalha com os novos 

encantamentos, sejam eles uma mistura entre religiões, principalmente com o maior 

contato do Ocidente com o Oriente, ou até de partes mais ocultas de religiões mais 

existentes. Fenômenos como vampirismo, ocultismo e até a nova onda zumbi podem ser 

tratados como tipo de encantamentos por essa perspectiva. Entretanto, existem os menos 

“mágicos” e mais pautados em visões naturalistas e/ou seculares do mundo. Levine 

observa a possibilidade de uma espécie de encantamento que esteja alinhado ao 

processo de secularização, em que a ciência acaba possuindo o maior papel como algo 

que dê explicações (e encantamento) para o mundo (LEVINE, 2006, p. XVI). Os 

neoateus, que serão aqui objeto de reflexão, percebem também, como Levine, que 

existem modos de se encarar a vida desatrelados da religião, sem que exista 

necessariamente um vazio espiritual como proposto por Weber (LEVINE, 2006, p. 

XIII). Há, através dessa perspectiva, vários tipos de encantamentos, sendo eles bons ou 

ruins, naturais ou sobrenaturais; como Dennett, que em seu livro Quebrando o Encanto 

procura quebrar um tipo de encanto em específico: 

Os religiosos (...) muitas vezes se arrepiam com a impertinência, falta de 

respeito, o sacrilégio implícito representado por qualquer pessoa que queira 

investigar suas opiniões. Eu respeitosamente contesto: existe realmente uma 

tradição antiga à qual eles apelam, mas ela é errada e não se deveria permitir 

que continuasse assim. Esse encanto deve ser quebrado, e já (DENNETT, 2011, 

p. 27). 

Para o neoateísmo, o tipo de encantamento a ser quebrado é a tradição religiosa: 

as suas respostas, formulações e principalmente o seu sentido. Sendo assim, o 

desencantamento do mundo torna-se uma estratégia para a quebra da magia e do sentido 

religioso. Como esse conceito abarca a secularização devemos diferenciar os dois. 

Segundo Pierucci, o desencantamento do mundo está relacionado à luta contra 

feiticeiros e bruxas, ou seja, à luta contra a magia. A secularização por sua vez está 

ligada à luta da modernidade contra a religião, onde há a queda do valor cultural da 

mesma e também de sua capacidade de integradora social (apud CAMPOS, 2013, p. 

45). O neoateísmo não distingue, na sua luta, a magia da religião. Para os novos ateus, 
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como no caso de Dawkins, religião, magia e mito são a mesma coisa (DAWKINS,2012, 

p. 20).  

Em um momento posterior, principalmente no segundo capítulo, tentarei 

observar a questão da reconstrução do sentido que os neoateus fazem, o que 

caracterizaria um (re)encantamento do mundo. Devemos levar em conta que a 

desconstrução do sentido religioso e a reconstrução de um sentido neoateu devem ser 

entendidas muitas vezes de forma dialética. As obras que procuram passar um sentido 

normativo, e moralizante, no discurso neoateu, estão muitas vezes inseridas nas críticas 

mais ácidas em relação às religiões, postuladas por esses autores. Entretanto, antes de 

falarmos dos neoateus precisamos entender quem eles são e o que eles têm de diferente 

das descrenças de outros momentos anteriores. 

 

1.2 Descrença ao longo do tempo 

O ateísmo está longe de ser algo novo na história da humanidade, apesar de não 

ser tão algo comum na antiguidade, principalmente em relação aos que se declaravam 

descrentes (CLITEUR, 2009, p. 5). Podemos iniciar a história do ateísmo na Grécia 

Antiga com Protágoras de Abdera, que nasceu em 490 a.C. (BREMMER, 2010, p. 21), 

porém seu pensamento às luzes dos conceitos atuais se aproximaria mais de um 

ceticismo agnóstico do que do ateísmo. Protágoras dizia não saber se os deuses existiam 

ou não e que não via como comprovar ou não a existência deles. Hoje isso é comumente 

alinhado com o agnosticismo, no sentido que o britânico Thomas Huxley o empregou, 

de que não há a possibilidade de provar a existência de deuses, já que os mesmos são 

inatingíveis pelos sentidos humanos (JOSHI, 2011, p. 25). 

Foi também no período clássico grego que o sofista Pródico de Ceos, nascido em 

465 a.C., fez pela primeira vez que se tem registro a asserção de que quem criou os 

deuses foram os próprios homens. Ele supõe, ao tentar explicar o surgimento do panteão 

de deuses gregos, uma fase em que o homem primitivo não possuía deuses 

(BREMMER, 2010, p. 23).Afirmava também que foi a religião que deu início à 

agricultura. Outra asserção de fundamental importância para o estudo do ateísmo, que 

também se tem registro de ter surgido na Grécia, é a passagem atrelada ao personagem 

Sísifo (BREMMER, 2010, p. 27), o homem mais inteligente na mitologia grega. No 
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trecho atribuído a Eurípedes, nascido em 480 a.C., a religião aparece sob uma forma 

mais funcionalista, para impedir os homens de fazerem o mal. Ela é a reguladora das 

leis que impedem a guerra de todos contra todos e as injustiças. 

A palavra grega atheos, que possui a junção dos sufixos “a”(“sem”) e 

“theos”(“deuses”), e tem o significado original de “sem deuses” ou “abandonado pelos 

deuses” (BREMMER, 2010, p. 29), aparece somente após a morte de Sócrates, 

designando intelectuais gregos que não acreditavam nos deuses. Com o teísmo 

platônico, esses filósofos, com o passar do tempo, tornaram-se bastante incomuns. 

Teísmo que mais tarde teria uma grande vinculação com o cristianismo, através de 

reflexões filosóficas dos filósofos neoplatônicos e de Agostinho. Cristianismo que no 

século XIX seria chamado de “platonismo para o povo” por Friedrich Nietzsche em seu 

livro O Anticristo (2001). 

O que podemos concluir nessa breve apresentação do termo “atheos” e das 

afirmações feitas por Protágoras de Abdera, Prótico de Ceos e Eurípedes é que no 

contexto grego não nasceram somente as bases filosóficas para o cristianismo platônico, 

que chegaria ao Ocidente séculos depois. Nasceram também as bases para a negação 

desse tipo de teísmo. Um tipo de proto-ateísmo negativo, que desconstrói e retira 

significado das crenças religiosas, dando um caráter e uma tentativa de explicação mais 

natural às mesmas. 

Durante o período de institucionalização do cristianismo no Ocidente, o ateísmo 

tornou-se uma nomenclatura pejorativa dirigidas àqueles que professavam um tipo de 

religiosidade diferente. Na verdade a prática já era mais antiga, apesar de ter tomado 

força nesse período. Enquanto minoria, os próprios cristãos foram acusados de ateísmo 

por praticantes de outras religiosidades, principalmente politeístas. Com 

ainstitucionalização do cristianismo ficou mais difícil alguém se declarar ateu ou 

duvidar da providência divina no âmbito público. Como analisado por Lucien Febvre 

em O problema da incredulidade no século XVI: a religião de Rabelais (2009), o 

ateísmo na Idade Média era visto como uma questão que ia mais de encontro ao status 

quo religioso do que contra a existência divina. Segundo Gavin Hyman (2010) o 

primeiro ateu que ia de encontro ao cristianismo instituído foi o filósofo iluminista 

Denis Diderot (1713-1782) com sua obra Lettres sur les aveugles a l’usage de ceux qui 

voient publicada em 1749. Mas há controvérsias. O filósofo francês Michel Onfray em 
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seu Tratado de ateologia observa que o padre Jean Meslier (1664-1729) em seu 

testamento publicado logo após a sua morte, foi efetivamente o primeiro a declarar, 

mesmo que já não vivo, a sua completa descrença em relação a Deus. Onfray ainda 

corrobora com a tese de Febvre de que não existiu a negação pura e simples de Deus na 

Idade Média (ONFRAY, 2008, p. 114). 

Após Meslier vieram Diderot, Barão de Holbach e já no século XIX Ludwig 

Feuerbach, Karl Marx, Augusto Comte e Nietzsche. Estes são os que se declaram ateus 

de forma mais enfática até esse período histórico, e são também os mais conhecidos. 

Não obstante, qual a principal característica do ateísmo que existiu até o século 

XIX? Além dele não ser uma ideia central no pensamento desses autores, até nesse 

período ele era algo que poderíamos chamar de ateísmo “aristocrático”. A descrença em 

um ente superior era algo para poucos e raros intelectuais, em sua maioria, e mesmo que 

houvesse uma descrença nas camadas menos intelectualizadas, muito provavelmente 

não era algo significativo. Esse tipo de ateísmo ligado a uma racionalidade filosófica e 

com pouco efeito no grande público durou até boa parte do século XX com autores 

como Bertrand Russell e Alfred Jules Ayer. Ainda no século XX, o agnosticismo 

advindo de Huxley começa a se fundir com posições científicas mais democratizadas, 

através da divulgação científica. Um dos expoentes máximos da divulgação científica é 

Carl Sagan, astrônomo e autor de diversos livros. Apesar de possuir um caráter de 

doutrinador em relação à ciência, Sagan não pode ainda ser considerado um neoateu, 

pois seu foco não foi um combate veemente em relação à religião. Isso viria de outros 

divulgadores científicos, mas as bases do neoateísmo, começaram a se solidificar nesse 

período. 

Como podemos perceber até aqui, o ateísmo não tem um caráter unificado. O 

holandês Paul Cliteur subdivide o mesmo em três (CLITEUR, 2010, p. 68): o primeiro 

modelo seria o ateísmo “privado” – alguém não acredita em divindades de nenhuma 

espécie, mas não expõe isso em público. O segundo tipo estaria mais ligado ao ateísmo 

exposto pelos autores acima. Ele é um ateísmo “público” em que há uma tentativa de 

conversão para sua visão do mundo pelos autores. Já há uma persuasão e um caráter 

salvífico do ateísmo. O neoateísmo, que é o objeto de estudo da pesquisa, enquadra-se 

aqui também, mas de maneira diferenciada. Falarei do terceiro tipo de ateísmo, antes de 

entrar no neoateísmo e sua diferenciação dos outros tipos de “ateísmos públicos”. 
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O terceiro tipo de ateísmo colocado por Cliteur é o ateísmo de Estado ou em 

suas palavras o “ateísmo político”. Este tipo de ateísmo provém do que ocorreu, 

segundo ele, na Albânia e na URSS. Como característica esse ateísmo é imposto de 

maneira estatal, e o caráter salvífico diferencia-se bastante do pensamento filosófico, 

naturalista e científico dos outros tipos de ateísmo. Muitas vezes o neoateísmo é alvo de 

críticas devido à perseguição religiosa desses “Estados ateus” e à característica ditatorial 

dos mesmos. Mas não estão nem de longe ligados. Um exemplo disso é que a biologia 

soviética teve durante o período stalinista a figura de Trofim Lysenko (SAGAN, 2010 p. 

302) como diretor do Instituto de Genética da Academia de Ciências da URSS. Lysenko 

permaneceu como figura ativa no debate científico (ou pseudocientífico) soviético por 

quase trinta anos. Suas teorias tentavam aproximar a biologia das teorias marxista, 

principalmente do materialismo dialético. Com o cargo supracitado alcançado em 1948 

ele reprimiu a biologia clássica, o darwinismo e principalmente o mendelismo, que são 

pilares fundamentais para a biologia evolucionista atual. Sua posição foi completamente 

refutada somente em 1964. Lysenko colocava como chave central somente o 

desenvolvimento econômico, atrelado a uma ideologia marxista para analisar a 

agricultura. 

A URSS teve, antes da alvorada do pensamento de Lysenko, uma gama de 

autores que trabalharam com o darwinismo, já que o mesmo possuía um viés 

materialista. A grande diferença é que o pensamento de Charles Darwin e Gregor 

Mendel, ao invés de servir de base explicativa como no neoateísmo, não se enquadrava 

num tipo de ideologia dominante. Lysenko demonstra que a interpretação dos biólogos 

do século XIX não era primordial para o tipo de ateísmo soviético. Talvez a principal 

diferença entre o ateísmo soviético e o neoateísmo é que o primeiro, além de possuir 

opoder do Estado em suas mãos, possuía uma fonte de cosmovisão atrelada ao 

materialismo dialético nos moldes marxistas. O que deu o sentido para este tipo de 

ateísmo foi a ideologia marxista e suas explicações, mesmo que fora de contexto. 

 

1.3 Um novo tipo de ateísmo 

Se retornarmos ao neoateísmo, o que realmente o diferencia do “ateísmo 

público” clássico? Os autores anteriores ao neoateísmo possuiam um maior 

distanciamento do público em geral, não havia diversas fontes de comunicação do 
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pensamento dos mesmos e muitas vezes seus livros e escritos não tinham uma procura 

muito grande. Com o advento de novos meios de comunicação e uma sociedade mais 

tolerante com ideias críticas às religiões no Ocidente, o neoateísmo achou um solo mais 

fértil para se desenvolver. Marx talvez tenha sido o único que realmente conseguiu 

alcançar com um impacto significativo um público maior. Ele enxergava a religião 

como algo incipiente em seu princípio e pensava que as teses de Feuerbach já eram 

suficientes para “desencantar” a religião. Vale lembrar que quando instituído o 

pensamento de Marx migrou de ateísmo “público” para um ateísmo de “Estado”, 

principalmente através da figura de Vladmir Lenin. O ateísmo desses autores já era um 

ateísmo “público” com uma tentativa de persuasão, mas não era de forma alguma o 

ponto central de suas teses. Outra característica de suma importância que o neoateísmo 

possui é a alegada cientificidade em suas teses. Os autores mais antigos do ateísmo 

“público” chegavam ao seu ateísmo muito mais por um pensamento filosófico do que 

pelo uso da ciência. A questão da ciência dar respostas algumas vezes diferentes das 

religiões era pouco utilizada como recurso para persuadir o leitor ao ateísmo. Por 

exemplo: Nietzsche observava um problema moral com o cristianismo e budismo e 

Marx pensava a religião como uma ideologia errônea que anestesia o povo em relação à 

luta de classes. No novo tipo de ateísmo, apesar da filosofia e do caráter “decadente” 

das religiões ser indicado, há uma tentativa enorme de um respaldo científico. A religião 

é ainda observada como algo ruim, na verdade ainda pior do que fora visto outrora. Mas 

o embate entre ciência e religião torna-se latente e imprescindível para que haja uma 

construção do pensamento neoateu, muito em função da não aceitação por muitos dessa 

polarização entre ciência e religião. 

O neoateísmo anglo-norteamericano surge efetivamente após os atentandos 

terroristas de 11 de setembro de 2001. Harris, em A Morte da Fé (2009), atrela o início 

da escrita desse livro a 12 de setembro de 2001 – a efervescência de uma guerra ao 

terror se tornaria para esse autor uma guerra às religiões. Eu utilizarei nesta pesquisa 

obras anteriores ao 11 de setembro, já que o desencantamento e até o (re)encantamento 

neoateu tiveram início em outras obras. Entretanto, ele como movimento de persuasão e 

embate aberto contra as religiões tomou forma exatamente nesse período, quando a 

divulgação científica dos autores tornou-se ainda mais enviesada a um discurso 

antirreligioso(ARTIGAS; GIBERSON, 2007, p. 7). 
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Apesar de o neoateísmo ter se tornado um movimento amplo, com diversos 

autores, resolvi buscar o sentido neoateu nos mais destacados entre eles. O supracitado 

Harris, um neurocientista que ficou famoso com o seu livro A Morte da Fé em 2004, é 

sem dúvida o único autor que conseguiu status, somente com o embate antirreligioso, já 

que não possuía publicações relevantes para o grande público antes dessa obra. 

Dawkins já possuía um grande papel na divulgação científica, sendo famoso 

desde 1976 com o lançamento do seu livro O Gene Egoísta (2011). Ele foi professor na 

Universidade de Oxford, na Inglaterra, ocupando a cadeira de professor para o 

entendimento público da ciência. Seu trabalho como divulgador científico já era 

reconhecido muito antes dos atentados. No entanto, seu discurso mais ríspido e focado 

no combate à religião aconteceu no seu livro Deus, um Delírio em 2006. Por ser um 

darwinista ateu, seu discurso por vezes já entrava em choque com as religiões. Com o 

início mais “formal” do neoateísmo e talvez até inspirado na obra de Harris, Dawkins 

procurou colocar no papel um apanhado de sua visão antirreligiosa, com esta obra. 

Outro autor de fundamental importância para entendermos este tipo de ateísmo é 

Hitchens. Hitchens foi um polêmico jornalista que esteve ligado a inúmeras 

publicações. Como jornalista teve inúmeras experiências em guerras no Oriente Médio e 

na África, além de ter se tornado um crítico literário. Hitchens já possuia diversos livros 

publicados antes dos atentados, mas foi a partir daí que ele escreveu seu livro totalmente 

voltado para as religiões, ou melhor, para combatê-las. Foi com Deus não é grande de 

2007 que definitivamente se ateve a destrinchar os argumentos religiosos.Participou de 

inúmeros debates com teólogos e apologetas das religiões e é provavelmente o autor 

entre os quatro que tem uma retórica mais arrojada. 

Dennett será o outro autor a ser analisado. Ele, assim como Harris, está ligado à 

filosofia da mente e à neurociência. Dennett é estadunidense como Harris, enquanto 

Hitchens e Dawkins são britânicos. Dennett já possuia uma respeitabilidade acadêmica. 

Tinha lançado alguns livros importantes na área das ciências cognitivas como 

Consciousness Explained de 1991 e, principalmente,A perigosa ideia de Darwin de 

1995. Mas foi com o seu livro Quebrando o encanto: a religião como fenômeno natural 

de 2006 que ele definitivamente entrou para o clube dos intelectuais neoateus, tornando-

se uma referência e também participando de diversos debates sobre religião, existência 

de deuses e assuntos relacionados à moralidade religiosa. 
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Com esses quatro autores, temos o que muitos chamam de “os Quatro Cavaleiros 

do Neoateísmo”. Tentarei analisar, e quero deixar isso logo claro, que o pensamento 

desencantador característico do neoateísmo em relação às religiões já existia nesses 

autores antes da formação do neoateísmo como algo voltado especificamente para a 

discussão religiosa. Muitas das obras anteriores de Dennett, Dawkins e Hitchens já 

entravam em conflito direto com pensamentos religiosos. 

O que podemos notar é que a partir desse período de meados da primeira década 

do século XXI o ateísmo formalizou-se, talvez pela primeira vez em sua história tendo 

em si mesmo como centro das ideias, e também como um grupo. Isso fica claro se 

observarmos a existência de mais autores nesse movimento, mas que não trabalharei 

nesta obra. Posso citar Phil Zuckerman, Victor Stenger, Lawrence Krauss e Floris van 

den Berg. 

 

1.4 O embate político 

A diferença entre o ateísmo “público” definido por Cliteur e o neoateísmo é que 

no primeiro há a figura de um só autor com seu ateísmo privado sendo levado a público 

e o segundo possui um grupo de autores e leitores. Vale destacar que o neoateísmo tem 

uma linguagem mais próxima do público em geral. Não está vinculado a algum filósofo 

prolixo e sim a divulgadores científicos e a um jornalista. A mensagem é transmitida de 

forma muito mais simples e agora há um grupo por de trás da retórica. Fica muito 

maisfácil adquirir novos seguidores com esse quadro. Não vou aqui dar uma nova 

terminologia para o ateísmo “público” de Cliteur, pois ainda acho que o neoateísmo se 

enquadra na noção de espaço público e tentativa de ganhar debates e seguidores dentro 

dessa esfera. O que há de novo é essa condição de ateísmo “público” de um grupo, algo 

completamente perceptível com os diversos fóruns, associações de ateus (como a 

Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos ou ATEA, por exemplo) e as páginas de 

redes sociais com várias propagandas pró-ateísmo. O ateísmo “público” torna-se 

realmente público com o neoateísmo. 

A publicidade desse ateísmo reflete-se também em fundações e projetos 

encabeçados pelos autores neoateus. Dawkins é responsável pela Richard Dawkins 
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Foundation for Reason and Science
8
e Harris possui o Project Reason

9
. Os dois projetos 

possuem objetivos semelhantes de divulgação científica e de espalhar valores seculares. 

Podemos encarar os valores seculares como algo relacionado à livre crítica da religião. 

Outro ponto que sobressai está ligado ao nome dos dois projetos, em que há uma ênfase 

na palavra “reason” (“razão”). Isso pode ser observado como uma contraposição à 

religião, como uma ideia comum dos quatros autores que observam a religião como 

algo relacionado à irracionalidade. 

Outros grupos e associações ateias possuem ligação com os neoateus. O maior 

exemplo é o famoso The Brights Net, que foi uma nomenclatura escolhida por alguns 

ateus, assim como no caso dos homossexuais terem escolhido a palavra “gay”(“alegre”), 

os “brights”(“brilhantes”) são a nova autodenominação de um grupo de ateus inventada 

pelo biólogo Geisert. Dawkins, Dennett e Harris são entusiastas do nome, enquanto 

Hitchens era veementemente contra, já que para o mesmo também existem pessoas 

religiosas que são “brilhantes”. 

O que podemos notar é que com a popularização da internet houve um espaço 

ainda maior para a divulgação das ideias desses autores, mesmo que muitas vezes essas 

ideias sejam picadas em citações e vídeos curtos do youtube.com. O ciberespaço 

transmitiu a mensagem e colocou os neoateus ainda mais próximos do grande público, 

algo que ocorria anteriormente de forma mais vinculada a artigos, palestras e 

principalmente livros. Agora existem inúmeros documentários, debates, vídeos 

editados, imagens, citações, discussões e até artigos e livros disponíveis na internet. 

A luta em prol da secularização também não pode ser deixada de lado. Pierucci entende 

esta luta como o embate das forças secularistas com a religião. A religião neste 

momento vive “a depressão do seu valor cultural e sua demissão/deliberação da função 

de integração social” (apud CAMPOS, 2013, p. 45). As pressões para a separação do 

Estado da Igreja, advindas desde as Revoluções Americana e Francesa continuaram ao 

longo do tempo. No caso dos Estados Unidos essa discussão é bastante pertinente, pois 

há uma grande quantidade pessoas religiosas
10

. A divulgação científica também pode 

ser identificada como uma luta política para a secularização da ciência. O criacionismo 
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 Disponível em: http://richarddawkins.net/. Acesso: 15/07/2014. 

9
 Disponível em: http://www.project-reason.org/. Acesso: 15/07/2014. 

10
 Cerca de 80% das pessoas diziam-se religiosas, sendo destas 76% cristãs nos Estados Unidos em 2008. 

Dados: http://b27.cc.trincoll.edu/weblogs/AmericanReligionSurvey-ARIS/reports/p1a_belong.html. 
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é sem dúvida o maior problema encontrado pelos cientistas e divulgadores da ciência 

em geral, pois ao invés de se relacionar somente à religiosidade do indivíduo, o 

criacionismo tenta achar buracos na teoria da evolução para legitimar a ideia de que a 

Terra tem uma criação relativamente nova, e, portanto, só poderia ter sido criada por um 

ente superior, no caso específico o Deus cristão. A polêmica sobre o assunto é grande. 

No caso específico dos Estados Unidos, principalmente após a reeleição de George W. 

Bush em 2004, diversas polêmicas sobre o assunto ocorreram e tomaram força, 

chegando até a existir a discussão de leis anti-evolucionismo em alguns estados
11

. O 

número de pessoas que desacreditam na teoria da evolução nesse país passa dos 40% 

(DAWKINS, 2013, p. 16). A educação e doutrinação de crianças é um alvo muito 

importante neste embate. 

Entretanto, o principal dessa tentativa de conquista do público através de uma 

razão “desmagificada”, ou pelos menos com uma magia que não seja sobrenatural, e 

uma aproximação com a divulgação científica é dar contornos de uma realidade em 

oposição ao pensamento religioso tradicional, que seria na opinião desses autores algo 

“equivocado” e impreciso na descrição dos fenômenos naturais. A necessidade de 

desvendar os mistérios da natureza e desmagificar o mundo é uma prerrogativa 

indispensável para o neoateísmo.  

 

1.5 Memes e a religião no entendimento dos neoateus 

Weber enxerga a ciência como uma potência a-religiosa. A vida em comunhão 

com Deus “impele o homem a se emancipar do racionalismo e do intelectualismo da 

ciência” (WEBER, 2008, p. 35). Dawkins, Dennett, Harris e Hitchens, mesmo sem 

serem todos cientistas, tentaram levar essa premissa ao extremo. Ciência e religião são 

vistas como incompatíveis por esses autores. 

Os quatro autores neoateus necessitam romper com uma tradição religiosa. Isso 

é uma parte essencial do desencantamento do mundo de Weber (PIERUCCI, 2005, p. 

129). Mas até aonde vai esse desencantamento do mundo? A proposta de quebrar o 

encanto religioso está clara, mas como isto é feito? Van der Berg observa que o ateísmo 

pode ser dividido em dois tipos: o primeiro seria o ateísmo estreito ou limitado 
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 Em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u12703.shtml. Acesso em: 15/07/2014. 
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(“narrow” atheism) que está relacionado a uma negação das religiões abraâmicas, ou 

seja, das três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. O 

segundo tipo de ateísmo para ele seria o ateísmo amplo (“broad” atheism) que seria a 

negação de todos os deuses, religiões e transcendentalismos (apud CLITEUR, 2010, p. 

34). Os dois tipos de ateísmos abordados por Van der Berg se diferenciam dos três tipos 

abordados por Paul Cliteur não só quantitativamente, mas também qualitativamente. O 

primeiro está mais preocupado com o embate filosófico do ateísmo em relação às 

religiões, enquanto o segundo procura entender mais a questão dos ateus como um 

grupo sócio-político.  Sem dúvida, o neoateísmo além de ser um tipo de ateísmo 

público, possui essa dupla face do ateísmo amplo, porém fica claro que o alvo mais 

frequente está relacionado ao ateísmo limitado: aos três grandes monoteísmos.Isso fica 

bastante claro nas quatro obras já citadas escritas pelos neoateus no século XXI, em que 

existem capítulos específicos para esses assuntos, normalmente vinculados ao combate 

da ética e das escrituras judaico-cristãs e islâmicas. Como o próprio Hitchens (2007, p. 

14) observa, seu ateísmo particular é um ateísmo protestante. Apesar dele e dos outros 

três autores debateram muito com outras religiosidades, sem dúvida a principal matriz 

da descrença deles é a abraâmica. 

Antes de entrarmos no ponto do desencantamento neoateu em si, faz-se 

necessário entender o que é religião para os nossos quatro autores. Dawkins nos dá uma 

pista em O gene egoísta, onde observa a religião como um subproduto da evolução 

ligado ao seu conceito de memes
12

. Basicamente a religião existe porque a ideia 

religiosa foi importante na explicação das questões básicas que a humanidade 

necessitava responder a respeito de sua existência. Dawkins coloca a religião e o 

conceito de Deusno campo das ideias, que sobreviveram através do tempo como um 

vírus de computador, passando de mente em mente com um grau enorme de 

funcionalidade. Em outros pontos de sua carreira, Dawkins observou a religião como 

um delírio coletivo, mas isso está vinculado muito mais a um pensamento religioso 

radical (DAWKINS, 2007, p. 29) do que à religião e ao conceito de Deus em si. 

O conceito de memes é visto muitas vezes como algo não alinhado a um 

discurso científico. Dawkins em Viruses of the Mind (1993) trata o seu conceito como 
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Memes são os replicadores sociais que se espalham e sobrevivem de forma análoga aos genes. São 

como ideias que sobrevivem através de gerações, os replicadores culturais que se espalham por meio da 

imitação. Dawkins cria esse termo em O gene egoísta (DAWKINS, 2011, p. 330). 
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algo que se espalha como os vírus, infectando as mentes daqueles que recebem essa 

informação. Entretanto, um problema do conceito é que um gene, que é um replicador 

biológico, é algo que pode ser observável, enquanto um meme não. O paralelo entre 

memese genes acaba por se tornar pseudocientífico para alguns por este motivo, 

inclusive para autores ateus como S. T. Joshi (JOSHI, 2011, p. 206). 

Dennett define de forma mais sucinta: 

Como uma primeira tentativa, proponho definir as religiões como um sistema 

social cujos participantes confessam a crença em um agente ou agentes 

sobrenaturais cuja aprovação eles buscam. É claro que essa é uma maneira 

tortuosa de articular a ideia de que uma religião sem Deus ou deuses é como um 

vertebrado sem coluna vertebral (2011, p. 19). 

Harris segue uma linha parecida observando a religião como uma ideia (2009, p. 

13), porém ficando fora do escopo racional. Uma posição parecida é do próprio pai do 

desencantamento do mundo, Weber que enxergava o verdadeiro religioso como o que 

faz um “sacrifício do intelecto” (2008, p. 50) para atingir a salvação. Harris exemplifica 

com o caso de um cientista religioso, demonstrando que pode existir um meio termo 

entre racionalidade e irracionalidade em um indivíduo, mas nunca no pensamento 

religioso: 

Alguém pode ser um cristão temente a Deus no domingo e um cientista ativo 

em seu trabalho segunda-feira de manhã, sem jamais ter que explicar essa 

divisão que parece ter se formado na sua cabeça durante a noite. Ele pode, por 

assim dizer, ser e não ser racional ao mesmo tempo (2009, p. 15). 

Hitchens por sua vez cita Sigmund Freud e sua obra O futuro de uma ilusão para 

dar sua visão do que é a religião. Basicamente assim como os outros autores 

eleconsidera-a uma ilusão, mas também enxerga uma funcionalidade anestésica da 

mesma como proposta por Marx em sua famosa frase “religião é o ópio do povo”
13

. 

O que seria a religião para os neoateus? Ela é basicamente uma ilusão e uma 

resposta equivocada para os fenômenos naturais, com uma moralidade muitas vezes 

ultrapassada. Para os quatro autores ela possuiu uma funcionalidade ao longo da história 

humana, mas foi comprovada falsa e irracional com o surgimento da ciência. Talvez a 
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 Essa famosa frase do autor alemão se encontra logo na primeira página da Introdução à Crítica do 

Direito de Hegel. 
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principal preocupação deles seja com o caráter violento das religiões. Por dar respostas 

equivocadas sobre o mundo as mesmas pregam um preconceito contra outras respostas, 

sejam elas religiosas ou científicas. Harris deixa isto claramente exposto nessa citação 

quando disse que “a certeza a respeito da vida futura é simplesmente incompatível com 

a tolerância nessa vida” (HARRIS, 2009, p. 12). A religião não é meramente um delírio, 

ela envenena tudo para os neoateus. Seu radicalismo como os atentados terroristas 

ocorridos na primeira década do século XXI formaram a posição neoateísta. Torna-se 

óbvio que o ponto em questão do radicalismo religioso seria sublinhado pelos autores. 

Dawkins e Hitchens ainda possuem um argumento que liga a religião ao abuso 

infantil. Dawkins enxerga a religião como um abuso mental e físico das crianças. Na 

questão psicológica, ele sublinha citações de leitores que dizem o quão aterrador a ideia 

de um castigo eterno
14

 pode ser para uma criança. Mais do que isso, Dawkins relaciona 

o abuso feito na doutrinação de crianças como algo que pode ser comparável ao abuso 

sexual (2007, p. 414) já que existe, segundo ele, um impedimento da criança de se sentir 

livre para se relacionar com o mundo. Apesar de Dawkins enfatizar os abusos infantis 

cometidos por alguns padres católicos, Hitchens no que se trata do abuso físico é mais 

categórico em suas observações. Ele, com sua acidez habitual em um artigo publicado 

pela revista Época
15

, aponta Joseph Ratzinger, papa emérito Bento XVI, como alguém 

que acoberta pedófilos. Hitchens ainda cita a repressão sexual que crianças doutrinadas 

em algumas religiões sofrem, como proibição da masturbação e a mutilação de 

genitália, seja a circuncisão judaica no caso masculino ou a mutilação do clitóris nocaso 

feminino que ocorre principalmente em alguns países africanos islamizados. 

A quebra do encanto religioso muitas vezes é feita de maneira racional e 

filosófica, porém essa racionalidade neoateia possui, senão um corpo, pelo menos uma 

armadura científica. Armadura esta que é colocada com um objetivo de autoridade e de 

ter a última palavra. Apesar de a ciência ser algo que deva ter um caráter descritivo, 

dentro do neoateísmo ela passa a ter também um caráter normativo e moralizante. Este 

caráter será tratado no segundo capítulo. Aqui tratarei do desencantamento das religiões 

feito pelos neoateus, que está em uma dialética entre o filosófico e o científico. 

                                                           
14

 Dawkins está falando especificamente de um tipo de específico cristianismo. 
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 Texto de 17/09/2010 disponível em: http://www.paulopes.com.br/2010/04/ratzinger-poupa-padres-

pedofilos-para-o.html#.Um7OcBDxRMU. Acesso: 15/07/2014. 
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1.6 O desencantamento das religiões 

Como indiquei até aqui, os autores neoateus possuem uma visão de mundo 

descrente de fenômenos sobrenaturais. Mas inseridos numa cultura judaico-cristã, 

mesmo com os atentados terroristas islâmicos, a predileção pelo combate e o 

desencantamento do cristianismo é o que mais sobressai em seus livros pós 11 de 

setembro. Talvez isto ocorra menos na obra de Dennett, que está mais para um estudo 

da evolução das religiões, mas como poderemos observar existem diversas passagens 

que remetem aos aspectos da religiosidade judaico-cristã. Começarei cronologicamente 

pela Torá e pelo judaísmo. 

 

a) O Antigo Testamento e o judaísmo 

É uma unanimidade entre os neoateus o suposto caráter malévolo e destruidor do 

Deus do Antigo Testamento. Harris é o que menos o cita, pois se concentra mais no 

cristianismo propriamente dito e no islamismo. No entanto, ele acha a justificativa para 

a Inquisição no Antigo Testamento: 

Uma leitura literal do Velho Testamento não só permite como exige que os 

heréticos sejam condenados à morte. Por essa razão nunca foi difícil encontrar 

uma turba disposta a empenhar esse ofício santo (...). O Deuteronômio era o 

texto principal de cada inquisidor (...) (2009, p. 94). 

Dawkins também segue a linha de tirar o sentido do Antigo Testamento através 

de sua figura principal: 

O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da 

ficção: ciumento, e com orgulho; controlador, mesquinho, injusto e 

intransigente; genocida étnico e vingativo, sedento de sangue; perseguidor 

misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, 

sadomasoquista, malévolo (2007, p. 55). 

Dennett cita Provérbios 13, 16 e I Coríntios I, 19 para demonstrar tanto o 

encorajamento à sabedoria quanto à perseguição da mesma. Chegando à conclusão com 

isso da multiplicidade interpretativa produzida pelo texto: 
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Qualquer pessoa pode citar a Bíblia para provar qualquer coisa, e é exatamente 

por isso que você deveria se preocupar em não ser tão confiante demais (2011, 

p. 61). 

É sem dúvida nenhuma Hitchens que faz os maiores comentários a respeito da 

cultura judaica e do Antigo Testamento em geral. Ele observa práticas vistas como 

“atrasadas”, como no caso da circuncisão de garotos judeus, seguida de sucção do 

sangue por via oral do sacerdote, praticada pelos judeus ortodoxos hassídicos. Em um 

caso específico, Hitchens aponta que membros da própria comunidade judaica tentaram 

avisar dos perigos dessa prática (2009, p. 57) ao prefeito de Nova York, Michael 

Bloomberg, que os ignorou com a alegação de ferir a liberdade religiosa. Como 

resultado um rabino de 57 anos responsável pela circuncisão e sucção do sangue 

transmitiu herpes para alguns meninos. 

Ele ainda nota a relação proibitiva que o Antigo Testamento tem com a carne de 

porco. Não há evidência nenhuma, segundo ele, de que a carne de porco faça mal a 

quem a coma. Esta observação se estende ao Islã, que possui uma proibição parecida e 

ele comenta como alguns mulçumanos estão buscando retirar os porcos de desenhos 

animados e outras fontes de absorção cultural que tenham contato com as suas crianças. 

Hitchens inaugura, já na análise do Antigo Testamento, uma prática muito 

comum entre os autores neoateus, que é a utilização da Bíblia contra a própria Bíblia. 

Através da análise dos textos bíblicos ele indica contradições dentro dos mesmos. Este 

tipo de estratégia será abordado mais frequentemente logo a seguir, onde falarei sobre 

odesencantamento do Novo Testamento, principalmente no que concerne à vida de 

Jesus. Hitchens já alude a isso quando fala da figura de Moisés, mostrando que no texto 

do Pentateuco há incongruências como diferença de genealogia de Adão, discrepâncias 

na criação e duas narrativas diferentes sobre o Dilúvio. 

Como os outros autores, Hitchens também sublinha problemas morais com o 

Antigo Testamento, dando uma adjetivação de “pesadelo” para o mesmo em um dos 

capítulos de seu livro (2009, p. 115). O que fica de importante para fins teóricos desta 

discussão é a prática do desencantamento desses autores. A práxis do cientista 

vocacionado está latente nos quatro autores: retirar o sentido da religião é algo 

fundamental para a quebra de seu encantamento. Hitchens traz também a 
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desmagificação das práticas de algumas seitas judaicas como podemos constatar na 

passagem: 

Assim como o roteiro do Antigo Testamento está repleto de sonhos e de 

astrologia (o sol se detendo de modo que Josué pudesse concluir seu massacre 

em um local que nunca foi localizado), a Bíblia também está cheia de previsões 

das estrelas (notavelmente a sobre Belém), médicos-feiticeiros e bruxos(2007, 

p. 113). 

Os dois significados do desencantamento do mundo andam lado a lado nessa 

empreitada. 

 

b) Cristianismo, o maior alvo 

As páginas ao longo das obras neoatéias que remetem ao cristianismo e ao seu 

desencantamento são muitas. Trabalharei subdividindo os temas principais abordados 

criticamente pelos autores. Começarei pelo Novo Testamento como texto e pela crítica 

ao mesmo. 

Aqui o argumento da utilização da Bíblia contra a própria a Bíblia retorna de 

maneira mais veemente. Dawkins explicita as contradições com o lugar do nascimento 

de Jesus em que o evangelho de João afirma que ele não nasceu em Belém, ao contrário 

do Antigo Testamento que dizia que o Messias seria de lá. Este ponto também é 

abordado por Hitchens de maneira bastante similar (2009, p. 136). Os evangelhos de 

Mateus e Lucas colocam Jesus como nascido em Belém, porém sua chegada e 

moradiaanterior ao nascimento também são divergentes (DAWKINS, 2007, p. 132). 

Outro ponto abordado por Dawkins na estratégia de usar a Bíblia contra a Bíblia é a 

divergência quantitativa e em relação aos nomes na árvore genealógica de Jesus em 

Mateus e em Lucas (2007, p. 134). Muito do que é exposto não possui nada de novo na 

argumentação, mas a desconstrução da autoridade bíblica muitas vezes é feita para um 

público leigo e que possui uma religiosidade de forma mais cultural do que um 

conhecimento grande das escrituras. Para um leitor mais familiar com a historiografia 

bíblica, exegese e teologia mais atuais isto pode soar como ultrapassado. Mas 

lembremos que nossos quatro cavaleiros vêm de uma tradição de divulgação científica e 

isso implica em fazer-se entender em todos os níveis. Seria o mesmo que um biólogo 
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darwinista (ou darwiniano) ler um livro ou artigo de Dawkins sobre a teoria da evolução 

e considerar aquilo como algo obsoleto. 

Outro ponto do argumento da Bíblia contra a Bíblia é sobre o relato do 

nascimento virginal de Jesus. A virgindade de Maria é colocada em questão por Harris 

ao colocar os evangelistas Paulo e João como uma contraposição a essa visão clássica 

(2009, p. 107), coisa que Hitchens também observa em Mateus (13:55-57) que Jesus 

possuiu irmãos e irmãs (2009, p. 138). Harris explica o porquê do erro utilizando a 

própria Bíblia como argumento: 

Para moldar a vida de Jesus conforme as profecias do Velho Testamento, os 

autores dos evangelhos de Lucas e Mateus, por exemplo, insistem em que Maria 

o concebeu virgem (parthenos em grego), em referência à versão em grego de 

Isaías 7, 14. Infelizmente para os que gostam da ideia da virgindade de Maria, a 

palavra hebraica almá (para a qual parthenos é uma tradução errônea) significa 

simplesmente mulher jovem, sem qualquer implicação de virgindade (2009, p. 

109). 

Harris conclui que o pecado em relação ao sexo provavelmente moldou esse tipo 

de pensamento sobre a virgindade de Maria. E culpa um erro de tradução por dois mil 

anos de neuroses sexuais. 

Creio que esses exemplos já indicam a estratégia de usar a Bíblia contra a 

própria Bíblia de forma clara. É a desmagificação dos milagres do Novo Testamento. A 

retirada do sentido também aparece, principalmente se colocarmos em voga a questão 

do secularismo como um fator moral e a máxima iluminista de aceitação da opinião 

dopróximo
16

. Harris enxerga como algo intrínseco ao Novo Testamento ideias que 

podem pender para o antissemitismo. Ele retira qualquer possibilidade de uma noção 

cristã secular. Isso aparece como um argumento central, para desencantar a religião 

cristã como algo secular e que possui o amor ao próximo desde seu início: 
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 Paul Cliteur trabalha com essa perspectiva de secularismo como algo relacionado à moral e à 

secularização como um fator político (CLITEUR, 2010, p. 3). Em miúdos: o secularismo é um credo com 

a moral não baseada em preceitos religiosos (não polemizar sobre esse assunto aqui já que existem 

controvérsias sobre essa base religiosa ou não)enquanto a secularização está muito mais vinculada às 

políticas de inclusão de religiosidades minoritárias e descrentes como sendo iguais perante à lei aos 

membros de maioria religiosa, é a separação do Igreja do Estado, pelo menos no que cerne à isonomia dos 

cidadãos.  
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Com a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d. C., os cristãos – tanto 

gentios quanto judeus – pensaram estar testemunhando o cumprimento da 

profecia, imaginando que as legiões romanas estavam impondo um castigo de 

Deus aos traidores de Cristo (HARRIS, 2009, pp. 111-112). 

A acusação de antissemitismo é bastante recorrente na obra de Harris em relação 

ao cristianismo. Ele cita Santo Agostinho como um dos antissemitas que possui um 

papel fundamental na elaboração do cristianismo medievo. Assim podemos sair um 

pouco da questão moral do cristianismo para entrarmos nos aspectos negativos descritos 

pelos neoateus após a institucionalização do mesmo no Império Romano por 

Constantino no século IV da era cristã. 

Com as críticas ao Novo Testamento o argumento dos autores se inicia no 

campo teológico. Dawkins inicia esse debate ao exemplificar como alguns teólogos 

modernos, principalmente após o século XIX, já não enxergam a Bíblia como algo a ser 

interpretado literalmente por existirem diversos copistas que adulteraram o conteúdo da 

mesma ao longo dos anos
17

. Ele e Hitchens citam um teólogo e historiador chamado 

Bart Ehrman e dizem que seria bastante famoso no meio acadêmico e relativamente 

famoso também fora dele. Não há como deixar de notar que Ehrman, no seu livro O 

problema com Deus (2008), explica o porquê de ter se tornado agnóstico e ter perdido a 

fé no Deus cristão. Obviamente Ehrman, como um autointitulado agnóstico, alinha-se 

muito mais aos pensadores neoateus que a maioria dos teólogos. Entretanto, a principal 

utilização desse autor pelos nossos dois neoateus é exatamente para descreditar a Bíblia 

como um documento historicamente neutro, sem adulterações e novas perspectivas. O 

fato a se estranhar disso tudo é que não há uma crítica semelhante ao 

AntigoTestamento, sendo que alguns historiadores conseguem achar linhas de 

pensamento teológicos divergentes dentro dele, talvez um fato que algunsdos neoateus 

deixaram passar para embasar ainda mais seus argumentos. 

A Idade Média é sem dúvida um dos objetos preferidos dos autores neoateus 

para justificar o embate entre a ciência e a religião, sendo muitas vezes vista como uma 

fase da história em que o pensamento racional foi deixado de lado e que os avanços 

foram praticamente nulos na sociedade ocidental. Eles entendem a Idade Média sob a 

perspectiva iluminista de Idade das Trevas. Temos nela a institucionalização do 
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cristianismo, nesse período, e seu caráter político, no sentido que um tipo de 

cristianismo é instituído no Império Romano. Sobre esse ponto, Harris chama 

novamente a atenção de vários privilégios judeus sendo retirados no Império Romano. 

Muitos autores críticos do cristianismo, como Nietzsche e seu discípulo francês Onfray, 

notam que aquilo que foi instituído foi um cristianismo “da cruz”, pregado 

principalmente por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é acusado também pelos mesmos 

autores de ter em seu pensamento muito de antissemitismo enraizado. 

Ainda sobre o antissemitismo, Hitchens ataca não só a história religiosa cristã, 

principalmente a católica, com essa questão. Pessoas ligadas ao catolicismo também são 

alvos de ataques, como por exemplo o ator e diretor australiano Mel Gibson. O seu 

polêmico filme lançado em 2004, A Paixão de Cristo, que sem muita demora causou 

reação da comunidade judaica
18

, o qual colocou a “culpa” na morte de Jesus na 

comunidade judaica presente à época. Hitchens não deixou barato e escreveu um artigo 

intitulado Mel Gibson isn’t just an angry narcissist,
19

 acusando o ator e diretor de 

intolerância com judeus e de não coadunar com a posição oficial do Vaticano que 

retirou dos judeus a acusação de deicídio. Além de acusar Gibson de 

ultraconservacionista, homofóbico e fascista. 

Hitchens na verdade é um caso bastante peculiar dentro dos quatro neoateus em 

relação ao que escreve. Apesar de provavelmente ser o mais talentoso na arte da retórica 

em debates, ele muitas vezes se utiliza do ataque às pessoas em seus escritos. Posso 

citar algumas delas: Mahatma Ghandi, Henry Kissinger, Joseph Ratzinger e o caso 

maisfamoso de Madre Teresa de Calcutá, que mereceu um livro do autor, The 

Missionary Position
20

 (2012), e também um documentário Hell’s Angel (“Anjo do 

Inferno”). Hitchens utiliza muito o argumentum ad hominem. Seu desencantamento não 

se limita só às instituições religiosas e a seus textos sagrados. Os religiosos em si e suas 

práticas também são atacados. 

Como podemos ver, uma das práticas desencantadoras dos neoateus é alinhar 

representantes da Igreja Católica, sejam eles membros institucionais ou fiéis, e muitas 
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 Inclusive no Brasil onde várias entidades que representam a comunidade judaica no Brasil se 

manifestaram contra o posicionamento desse filme. O jornal A Folha de São Paulofez uma matéria sobre 

esse caso em 11/03/2004 que pode ser visualizada neste link: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u42295.shtml. Acesso: 15/07/2014. 
19

 “Mel Gibson não é só um narcisista zangado” (tradução própria). 
20

 Livro sem tradução para o português. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u42295.shtml
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vezes do cristianismo em geral, a pensamentos políticos vistos como reacionários, 

ultrapassados e principalmente de extrema direita. Segundo Harris, por exemplo, a 

Igreja teve uma afinidade ideológica com o nazismo, principalmente por não 

excomungar Hitler e nenhum outro membro do III Reich
21

 e perseguir diversos livros de 

filosofia considerados essenciais para o pensamento ocidental nos dias de hoje. Obras 

de Michel de Montaigne, John Locke, René Descartes, Immanuel Kant e Darwin foram 

proibidas pelo papa Pio X em 1907 (HARRIS, 2009, p. 120). Esta contradição entre o 

livre pensar e a religião é um tema recorrente no desencantar religioso feito pelo 

neoateísmo. As posições repressoras da Igreja ao longo da história são sublinhadas. 

Claro que a Inquisição não poderia ficar de fora. No século XVI, principalmente 

com o período de caça aos heréticos, várias mulheres com comportamentos 

considerados “fora do status quo” foram perseguidas. A ênfase é feita por Harris, que 

também demonstra o caráter antissemita durante esse período histórico: 

Embora os estigmas aplicados às bruxas e aos judeus pela cristandade 

compartilhem curiosas semelhanças – ambos foram com frequência acusados do 

fantasioso e improvável crime de assassinar crianças cristãs e beber seu sangue -

, os dois casos são bem distintos. As bruxas provavelmente nem sequer 

existiram, e o número das mulheres assassinadas por essa acusação chega talvez 

a 40 mil ou 50 mil em trezentos anos de perseguição. Já os judeus por quase 

dois milênios viveram lado a lado com os cristãos, deram origem à religião 

destes e, por razões não mais substanciais do que as subjacentes à crença na 

Ressurreição, foram objeto de uma intolerância criminosa desde os primeiros 

séculos depois de Cristo(2009, p. 101). 

Podemos resumir que a história do cristianismo, tanto ideologicamente quanto 

como religião instituída, foi um enorme desastre para os nossos cavaleiros. Ele é visto 

como uma fábula contraditória em suas escrituras, passando por intolerante quando 

instituído e ainda é o responsável por disseminar o antissemitismo moderno de uma 

forma ideológica. Não há, contudo, um aprofundamento reflexivo em relação ao que 

significam os argumentos na época em que foram feitos. Do ponto de vista científico, a 

historicidade fica comprometida, entretanto, alguns alvos dos ataques dos neoateus são 

religiosos que também ignoram essa historicidade e tentam reviver de forma mais pura 
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 No caso os membros que fizeram parte da Alemanha Nazista e da sua política no período que vai de 

1933 a 1945. 
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o que as mensagens bíblicas passam ao pé da letra. O neoateísmo cai algumas vezes em 

contradição ao encarar os religiosos como uma massa única e sem muitas nuances. 

Abordarei agora notas sobre alguns temas que saem da linha da religião 

instituída e esbarram em pensamentos religiosos mais abstratos, porém ainda vinculados 

ao cristianismo. 

 

c) Deus (design e deísmo), teologia e fé 

Sem sombra de dúvida, o alvo principal das reflexões antirreligiosas neoatéias 

está atrelado à figura base das religiões abraâmicas: Deus. Seja ele a divindade da Torá, 

dos escritos cristãos ou do Corão, seja um Deus pessoal, seja um Deus como causa 

inicial, ele é a figura central e necessita ser “desencantado”. Entretanto, como fazer 

isso? Qual seria o modus operandi de desencantamento para algo metafísico? Para 

responder esta pergunta os neoateus acabam fazendo uma reflexão sobre o mesmo. O 

diálogo com filósofos que refletiram sobre a existência de um criador, seja ele 

participante, como prega algo mais relacionado ao teísmo, ou como uma causa primeira, 

recorrente do que é conhecido como deísmo (MCGRATH, 2005, p. 32).Muito da 

polêmica que envolve a divulgação científica feita pelos neoateus relaciona-se ao ponto 

que a necessidade de uma criação divina é descartada. O grande problema para os 

neoateus, no entanto, é quando as teorias científicas são substituídas por uma 

interpretação literal da Bíblia, discussão que acontece com certa frequência em alguns 

estados estadunidenses. 

A maior parte dos argumentos contra a existência de Deus feita por Dawkins e 

Dennett já são conhecidos de boa parte de quem já teve algum contato com 

discussõesentre ateus e crentes, ou seja, eles têm uma longa história
22

. Dennett resume 

melhor o desencantamento da maioria desses argumentos: 

Começamos com uma visão um tanto infantil de um Deus antropomórfico, 

Artesão, e reconhecemos que essa ideia, considerada literalmente, estava em 

vias de extinção. Quando olhamos pelos olhos de Darwin para os reais 
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Alvin Plantinga já argumentava contra o naturalismo ateu de alguns autores, como Richard Dawkins, 

em seu artigo Naturalism Defeated de 1994. Disponível em: 

http://www.calvin.edu/academic/philosophy/virtual_library/articles/plantinga_alvin/naturalism_defeated.

pdf. Acesso: 15/07/2014. 

http://www.calvin.edu/academic/philosophy/virtual_library/articles/plantinga_alvin/naturalism_defeated.pdf
http://www.calvin.edu/academic/philosophy/virtual_library/articles/plantinga_alvin/naturalism_defeated.pdf
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processos de projeto pelos quais nós, e todas as maravilhas da natureza, somos 

os produtos até agora, vemos que Paley tinha razão em considerar esses efeitos 

o resultado de um bocado de trabalho de planejamento. Mas encontramos uma 

explicação não milagrosa para isso: um processo maciçamente paralelo, e 

portanto prodigiosamente perdulário, de tentativa de projeto irracional, 

algorítmico, no qual, no entanto, os mínimos incrementos do projeto foram 

economicamente cuidados, copiados e reusados ao longo de bilhões de 

anos(2011, p. 259). 

Darwin é o modelo de desencantador ideal para Levine, proposição que ele fez 

em Darwin loves you (2006, p. 24).Darwin foi aquele que finalmente deu ao ateísmo 

uma fonte filosófica, para que exista uma realização intelectual ateia, como propôs 

Dawkins. O naturalista vitoriano é o desencantador ideal também para os neoateus. A 

explicação darwiniana para a origem das espécies é completamente naturalista e 

desvinculada de explicações antinaturais. Na verdade, ao confrontar a ideia de William 

Paley (1743-1805) sobre a necessidade de um organizador, ou um engenheiro para as 

formas complexas de vida
23

, Dawkins rebate com a seleção natural como uma forma de 

reinterpretar o surgimento de vidas complexas. Apesar de o próprio Dawkins não achar 

que Paley fez uma obra ruim, muito longe disso, observa que a resposta para a 

complexidade da vida feita pelo teólogo – que era também um filósofo e historiador 

natural – foi errônea. O relojoeiro cego foi escrito em 1986, por Dawkins, justamente 

para dar a ideia de uma explicação que não precise de um criador consciente para as 

formas complexas de vida. A seleção natural nos moldes darwinistas dá uma nova 

resposta para essa questão, e uma resposta naturalista, ou seja, que não precisa de uma 

causa externa ou metafísica. O que é interessante nessa obra de Dawkins é como ele 

parece “desculpar” Paley por não conhecer o darwinismo já que o mesmo morreu 

meioséculo antes da publicação de A origem das espécies
24

 e não refuta o argumento de 

Paley com base no conhecimento do mesmo à época. Só com o darwinismo não há mais 

boas razões, para se acreditar em Deus (DENNETT, 2010, p. 193). É por isto que apesar 

de citar o ceticismo de David Hume em relação às religiões, ele aponta que o filósofo 

escocês simplesmente deixa a questão de uma criação ou não em aberto (algo parecido 

com o que Barão de Holbach também fez anos depois de Hume). Não havia uma 
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 Paley analisa a figura de um criador através de uma analogia com um relógio, já que quando achamos 

um relógio pressupomos a existência de alguém que o tenha feito. Isso vale, segundo ele, para as formas 

complexas de vida também. 
24

 Publicado originalmente em 24 de novembro de 1859. 
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explicação plausível e científica para a origem. A questão se torna meramente filosófica 

e não científica. 

A famosa aposta do filósofo Blaise Pascal também entra na discussão, mas com 

argumentos filosóficos por parte de Dawkins. Pascal basicamente leva o caráter da 

existência de Deus e a prática de acreditar no mesmo como algo que não pode ter um 

malefício: se ele existir e você não acreditar você provavelmente terá problemas na hora 

do julgamento. Se ele não existir e você não acreditar você não ganha nada, mas se ele 

existir e você acreditar provavelmente será recompensado. Dawkins utiliza um recurso 

retórico bastante comum em seu pensamento: a utilização de outros mitos e outras 

crenças como forma de desqualificar o argumento de Pascal. Se o Deus lhe esperando 

fosse outro? Provavelmente o castigo seria maior segundo nosso cavaleiro. 

A crença na crença é um dos argumentos utilizados por Dennett para tentar 

explicar o porquê da crença em Deus ou em algum ente superior. Segundo o filósofo 

muitas pessoas não acreditam em Deus seja ele o projetista que dorme, seja ele uma 

divindade ainda ativa no mundo. Existem para eles, alguns tipos fundamentais de 

crentes que podemos destacar: os que acreditam em Deus de fato, os que acham que a 

crença em Deus é boa e por isso deve-se tentar acreditar nele e também destaca que 

apesar de raras podem existir pessoas que acreditam em algo, mas não gostam dessa 

crença. Dennett chega à conclusão de que as pessoas que acreditam na crença em Deus, 

e não em Deus, são aquelas que tentam persuadir as outras a acreditarem em Deus, já 

que sua crença pode estar “falhando”, logo esta seria uma forma de restaurá-la (2011, p. 

236). 

Foi Hitchens quem deixou mais claro o lado político da necessidade do 

desencantamento do design. Uma de suas preocupações é exatamente com o ensino 

criacionista e do design inteligente em escolas norte-americanas (2007, p. 339), algoque 

se tornou uma polêmica chegando aos tribunais nos EUA. Ele também utiliza os 

argumentos de Dawkins, como a própria teoria darwinista em relação à não necessidade 

de um projeto por trás do mundo material, o que retira a necessidade de um criador. Mas 

Hitchens vai além e argumenta o quão provável a finitude é não só dos seres que 

habitam a Terra, como da própria Terra em si. Este argumento também foi utilizado por 

Dawkins, já que a esmagadora maioria das espécies que viveram na Terra já foram 

extintas. A evolução é vista como algo que não obedece a uma sequência lógica, ela 
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seleciona aqueles que estão melhores adaptados no momento. Com isso há a certeza por 

parte dos neoateus em geral, e não só dos quatro cavaleiros, que a nossa estadia como 

espécie neste mundo é temporária. 

O que nos diferencia de todos os outros seres que habitaram e habitam a Terra é 

somente a capacidade de tentar entender o que se passa conosco e com o que há à nossa 

volta. Darwin era um “encantado”, segundo Levine, pela própria natureza. O seu 

naturalismo existia não no sentido mitológico de Gaia, mas no sentido de observar 

também suas imperfeições e principalmente de descobrir como se dá sua operação. Isto 

vem, é claro, de uma tentativa newtoniana de entender a “mente” de Deus. Darwin 

estava preocupado exatamente com isso no início de seus estudos, mas ele mesmo já 

refutava que havia um projeto por trás da evolução em A origem das espécies. A 

principal base argumentativa dos neoateus não é nova. O debate com alguns pensadores 

que possuem posições distintas sobre o diálogo entre ciência e religião se popularizou, 

mas é algo que já ocorria desde o século XIX como o debate entre Huxley e Samuel 

Wilberforce, em Oxford, sobre a teoria da evolução. Agora há um novo tipo de debate: 

o neoateísmo contra qualquer tipo de teologia
25

. 

A teologia também é abordada pelos autores neoateus. Entre os teólogos, temos 

C. S. Lewis (Dawkins), Paul Tillich (Harris), Alister Mcgrath (Dawkins), sendo todos 

explicitamente citados nas obras dos neoateus. É notável que o diálogo vai muito além 

de citações bibliográficas. O debate toma um contorno face a face. Todos os neoateus já 

se envolveram em debates com teólogos, diferentemente do que coloca Lindomar Rocha 

Mota no editoral do dossiê sobre o neoateísmo feito pela PUC Minas em 2010 

(MOTA,2010, p. 7)
26

. Há debates dos nossos quatro cavaleiros com filósofos cristãos 

como William Lane Craig, Dinesh D’Souza, Douglas Wilson
27

 e Alvin Plantinga, para 

citar alguns. Os debates por vezes transformam-se em livros, como o livro sobre ciência 

e religião que advém do debate entre Dennett e Plantinga e de Hitchens e Wilson. O 
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 Após o lançamento oficial do livro A origem das espécies de Darwin em 1859, um debate entre o 

biólogo Huxley e o bispo Wilberforce. Este debate foi o início de uma série de outros debates acerca da 

evolução e da religião, algo que se disseminou de maneira gigantesca até os dias atuais. Huxley defendia 

a evolução e encarava a criação dos livros do Pentateuco como um mito (JOSHI, 2011, p. 30), mas 

defendia que não sabia sobre a existência de Deus ou não. Wilberforce por sua vez, não aceitava o 

parentesco entre os homens e outros primatas (JOSHI, 2011, p. 22). 
26

Mota parece confundir a acidez dos argumentos neoateus com a não participação em debates dos 

mesmos. Sem entrar no mérito dos valores das discussões dos neoateus, não podemos deixar de notar que 

eles são sim, dados a debates.  
27

 Há um documentário chamado Collisionde 2009, também sobre o debate entre Hitchens e Wilson. 
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importante é que por mais que exista uma negação de qualquer tipo de pensamento 

teológico, a práxis do debate indica que há também uma preocupação com a sofisticação 

dos argumentos, já que a maioria dos debatedores supracitados são academicamente 

reconhecidos em seu meio (principalmente evangélico). As redes sociais e canais que 

falam tanto sobre o neoateísmo quanto sobre teologia espalham esses debates pela 

internet, tornando os mesmos acessíveis ao grande público. 

O que fica claro nos debates com os teólogos é que o contraste faz-se necessário 

para a persuasão. São dois extremos dialogando e quem julga qual produto 

argumentativo é melhor é o público. Os debates são fundamentais para o neoateísmo, 

até porque os mesmos são uma prática cientifica fundamental para o progresso, seja da 

ciência ou da própria argumentação de um expositor. 

Podemos entender que os neoateus enxergam a religião muito próxima da 

concepção abordada por Geraldo José de Paiva: 

O termo religião inclui, concepções, atribuições e histórias relacionadas com 

Deus ou deuses; em segundo lugar, sentimentos, afetos e emoções também 

relacionadas com essas entidades; em terceiro lugar, ações, práticas ritos 

igualmente relativos a essas concepções e emoções (2007, p. 184). 

A ênfase dos neoateus nas práticas e ritos dos indivíduos que possuem uma 

religiosidade nesse sentido é latente. Há a necessidade de se combater os outros dois 

pontos abordados por Paiva para que exista uma mudança nestas práticas e ritos. 

Entretanto, não há uma reflexão mais aprofundada sobre características de uma religião 

secular ou algo que se assemelhe a isso nas obras dos neoateus, apesar de existir um 

encantamento e uma reconstrução do sentido por parte dos mesmos, como abordarei no 

capítulo seguinte. 

A fé é abordada como a crença em algo sem evidência nenhuma, e deve ser 

combatida. Já no título, o livro de Harris declara a morte da mesma. Mas será que Harris 

pensa na fé como algo necessariamente ruim? A resposta, por mais ilógica que se 

pareça, é não. Ele, provavelmente por causa da sua origem judaica, nos mostra que a 

palavra hebraica “emuná”significa o “ter fé” ou “acreditar em algo” (HARRIS, 2009, p. 

73). Harris observa que a fé tem o seu lado bom quando a mesma leva pessoas a 

fazerem caridade em países subdesenvolvidos, como nos casos dos missionários. Fica 

claro, no entanto, que o caso de Madre Teresa não conta, pois a mesma possuía um 
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objetivo ligado a uma imposição religiosa. Ele esclarece que não há a necessidade da fé 

em algo supramundano para se fazer o bem. A causa é nobre, mas a motivação 

aparentemente não. Por razões óbvias ele destaca o lado que ele vê como ruim da fé, 

como, por exemplo, a recusa dos Testemunhas de Jeová a fazer transfusões de sangue 

(HARRIS, 2009, p. 78). Não há uma irracionalidade neste tipo de pensamento segundo 

Harris, e sim, um tipo de racionalidade atrelada a uma determinada religião. O foco do 

que há de prejudicial na prática religiosa que recusa uma intervenção médica é a própria 

racionalidade da religião e não a condição dos fiéis. Dawkins enxerga a fé como o crer 

em algo, sem evidência nenhuma para isso. Do ponto de vista evolucionista ele observa 

no documentário “O Vírus da Fé”
28

 que acreditar em algo sem evidência é essencial 

para a sobrevivência, principalmente de crianças que são ensinadas pelos pais que 

determinada ação pode ser perigosa e as mesmas aprendem muitas vezes sem a 

necessidade de experimentar. Mas como há uma fé boa, há também uma fé ruim. A fé 

ruim obviamente é a religiosa. 

O que o neoateísmo quer com todas essas minúcias (que não passam nem perto 

de serem todas) apontadas contra várias versões do cristianismo? Ao desencantar o 

cristianismo e retirar o sentido do mesmo, há implicitamente outro sentido, outra 

proposta. O naturalismo como uma explicação plausível para todos os fenômenos dá 

uma nova forma de se viver, encarando o mundo de uma maneira mais pragmática em 

relação a fenômenos de difícil explicação. O cristianismo é o maior alvo, sem dúvida, 

pois os neoateus pertencem à cultura cristã e o diálogo com cristãos torna-se mais 

recorrente. O público-alvo do neoateísmo é em boa parte os próprios cristãos. Há uma 

tentativa clarade persuasão a uma nova maneira de se enxergar a vida. Um novo sentido 

que vem com a retirada de sentido do cristianismo. O contexto sociocultural dos 

neoateus direciona, em boa parte, pra onde devem seguir a maior parte dos argumentos. 

O neoateísmo com essa estratégia de ataques ao cristianismo procura retirar fiéis do 

mesmo, já que essa religião e suas diversas vertentes possuem a grande maioria de 

adeptos nos Estados Unidos e na Europa, onde se localiza o público-alvo dos autores 

neoateus.  
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d) Islã, o inimigo 

A cultura em que o neoateísmo está inserido sem dúvida, é a judaico-cristã. 

Como já observamos, historicamente falando esse novo tipo de ateísmo vem à tona, de 

forma mais veemente, com o conflito dessa cultura com outro tipo de cultura: a 

islâmica, representada no ataque às torres gêmeas. Não há como negar que existem 

mulçumanos dentro da sociedade ocidental (judaico-cristã) e também cristãos dentro da 

sociedade islâmica. Entretanto, um alvo mais familiar do grande público aparece. Os 

“outros” são identificados e devem ser combatidos. 

Dawkins em Deus, um delírio (2007) não tem como alvo específico somente o 

Islã. O caráter da crítica de Dawkins está mais relacionado ao fundamentalismo (JOSHI, 

2011, p. 199). Apesar de achar a fé islâmica em demasia algo prejudicial, como quando 

o mesmo cita os talibãs e os homens-bomba, Dawkins ainda nota a capacidade de se 

achar uma “paz” caso se procure isso no Corão, mas o contrário também pode ocorrer 

(DAWKINS, 2007, p. 393). Isto indica que o biólogo evolutivo dá uma brecha para uma 

interpretação que leve em conta outros fatores para a situação atual do Islã no Oriente 

Médio, principalmente no quesito político. Isso fica claro quando ele trata o caso da 

Irlanda do Norte, que apesar de não ser islâmica tem problemas que segundo o próprio 

autor são claramentepolíticos (DAWKINS, 2007, p. 334). A abertura interpretativa deve 

ser levantada no caso de Dawkins, pois ela não ocorre, como iremos ver, em relação a 

outros cavaleiros. 

Harris é sem dúvida o autor mais polêmico em relação às suas posições anti-

islâmicas. Ele desenvolve um capítulo especificamente sobre o Islã em seu livro A 

morte da fé, apontando primeiramente como a civilização mulçumana já teve seu 

apogeu, inventando a álgebra, traduzindo obras de grandes filósofos como Platão e 

Aristóteles, mas que se fechou em si mesma. O restante do capítulo vem corroborar a 

ideia de que não há caminho para um diálogo entre o Islã e o Ocidente. Os 

acontecimentos políticos do embate entre as civilizações ocidentais e os grandes 

impérios islâmicos são ignorados por Harris. Conquistas, partilhas, incitações a guerras 

civis, apoio a golpes de Estado, entre vários outros acontecimentos históricos e 

políticos, são sumariamente ignorados. O protótipo do mulçumano assinalado por 

Harris é o seguinte: “o único futuro que os mulçumanos devotos conseguem visualizar – 
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enquanto mulçumanos – é um futuro em que todos os infiéis tenham sido convertidos ao 

islã, ou subjugados ou mortos”(HARRIS, 2009, p. 126). 

Para corroborar a sua tese Harris coloca uma tabela com pergunta sobre uma das 

críticas mais recorrentes ao Islã: os ataques suicidas. A pergunta feita é se eles sãos 

justificáveis em alguma medida para a defesa do Islã. São pessoas de doze países, sendo 

que em seis deles mais de 50% dos entrevistados dizem que sim (HARRIS, 2009, p. 

143). Em outros dois há um empate técnico entre os que dizem sim e não; e em quatro 

não passa dos 50%. Estatísticas podem mentir, é claro. Mas levarei em consideração que 

não mintam – o que podemos concluir disso? Harris ignora o fato que uma boa 

porcentagem em alguns países pensa que esses atentados são injustificáveis. Não existe 

essa totalidade de mulçumanos jihadistas como ele prega. A guerra santa não é 

justificável para boa parte deles mesmos, com boa parte desses países vivenciando 

guerras em sequência desde o início do século XX com a partilha do Império Turco 

Otomano feita pelos países ocidentais (HOURANI, 2011). 

O Islã para Harris é uma religião belicosa e de ideias ruins. O sangue escorre do 

Corão, mas o remédio não é exatamente ataduras e políticas de reconciliação. O ponto 

mais polêmico das posições antiterroristas de Harris é a legitimação da tortura sob o 

ponto de vista ético. No eminente terror de uma guerra nuclear, algo semelhante ao 

pavor que muitos norte-americanos tinham do comunismo durante o período da 

GuerraFria, Harris dá uma justificativa moral para a tortura de terroristas que possam 

passar informações importantes sobre ataques (que não se limitam só a ataques 

nucleares, mas incluem outros ataques terroristas também). Este ponto da tortura em 

específico gerou várias críticas que foram respondidas em alguns textos de Harris como, 

por exemplo, no artigo Response to a Controversy. Com quase dez anos passados desde 

que seu livro foi publicado, a opinião não muda, mesmo com o lançamento de um livro 

que defende a inexistência do “livre arbítrio”. Como seria eticamente possível um 

criminoso ser torturado por algo que ele não tem a liberdade de sentir ou praticar? Os 

fins talvez justifiquem os meios, desde que o meio seja em relação à liberdade do outro, 

e mesmo que isso signifique um afronto à Convenção contra a Tortura e Outras Penas e 
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Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 1984 feita pela ONU e que os 

Estados Unidos da América – país natal de Harris – assinaram em 1988
29

. 

As posições de críticos às políticas internacionais dos EUA em relação aos 

países islâmicos, no caso específico de Noam Chomsky, também são criticadas pelo 

nosso cavaleiro. Uma das posições de Chomsky rebatidas por Harris é a de que uma 

criança morta por um ataque terrorista e uma criança morta na tentativa de se achar ou 

atacar terroristas é igual. Para Harris a motivação ética é diferente e isto muda tudo. 

Uma criança morta na tentativa de desmantelar movimentos como a Al Qaeda é uma 

casualidade, enquanto uma morte de uma criança em um ataque terrorista tem um custo 

significativamente mais alto (HARRIS, 2009, p. 168). Isto pode ser explicado porque 

quem morre em um ataque de Estado normalmente é o filho do outro. Os EUA de 

Harris jamais foram invadidos e conquistados por um exército estrangeiro ao longo de 

sua história. Quando morre alguém por um atentado terrorista, por outro lado, há a 

possibilidade de que o alvo seja a civilização ocidental. O valor ético da morte de uma 

criança para alguém que não acredita num plano espiritual é algo a ser refletido. Do 

ponto de vista naturalista há duas mortes, nada além disso. 

O tipo de argumento de Harris para caracterizar os mulçumanos é o pars pro 

toto, que basicamente faz com que ele pegue uma parte e defina o todo com esta parte. 

Isto exclui várias particularidades do mundo islâmico, mas sem dúvida há uma parte 

consideravelmente atuante dentro desse mundo que detém uma visão fundamentalista. 

Esta visão, muitas vezes, aparece nos discursos neoateus em relação aos mulçumanos 

etambém aos cristãos. O próprio Hitchens abrigou por alguns dias em sua residência 

Salman Rushdie, o autor do polêmico livro Versos satânicos, em que o mesmo teve a 

fatwa – algo que parece com um julgamento no sentido de jurisprudência –declarada 

pelo Aiatolá Khomeini, que pedia para os seguidores do Islã de todo mundo, inclusive 

fora do mundo com maioria islâmica, para perseguirem e matarem Rushdie. 

O caso de Rushdie não é o único abordado por Hitchens e pelos demais neoateus 

para desqualificar o Islã; ou melhor, qualificar o Islã como algo perverso e perseguidor, 

além de inibidor da liberdade de expressão. Há também o caso do jornal dinamarquês 

Jyllands-Posten, que retratou o profeta Muhammad com seu turbante em forma de 
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 Disponível em: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en. 

Acesso em: 15/07/2014. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en


47 
 

bomba com o pavio aceso. A comunidade mulçumana pediu para que o jornal se 

desculpasse, já que Muhammad para o Islã não deve ser retratado, ainda mais de forma 

pejorativa. O pedido foi instantaneamente declinado pelo jornal com base nas leis 

dinamarquesas que permitem sátiras com símbolos religiosos. Obviamente isso gerou 

certo conflito entre a comunidade mulçumana e o jornal, que possuiu pelo menos três 

tentativas de ataques terroristas
30

. 

Outro ponto discutido por Hitchens sobre o que ele chama de fatwa cultural é o 

caso do cineasta holandês Theo van Gogh (1957-2004), bisneto do irmão do famoso 

pintor Vicent van Gogh,autor de um filme que criticava duramente o Islã. Theo van 

Gogh era um polêmico crítico em relação às religiões, inclusive ao cristianismo, de 

maneira mais extrema que a dos quatro cavaleiros neoateus. Segundo Cliteur, Van Gogh 

era bastante hábil em insultar as pessoas, mas a sua preocupação estava mais ligada ao 

crescimento do fundamentalismo religioso no seu país, que possui uma cultura muito 

aberta, e que com a chegada de imigrantes mulçumanos, sendo alguns desses 

jihadistas
31

, sua preocupação com a ameaça dessa liberdade era latente. Seu filme 

obviamente gerou ódio em alguns fundamentalistas islâmicos, culminando no 

assassinato do cineasta em novembro de 2004. Mohammad Bouyeri, o assassino de Van 

Gogh, fez alusões a uma facção egípcia jihadista Takfir wal-Hijra, que, sem dúvida, é 

fundamentalista. O caso de Theo van Gogh, segundo o próprio Cliteur é o de mais 

difícil defesa para um“secularista” como ele. Van Gogh, como alguém que possuía um 

caráter polêmico e desrespeitoso, poderia gerar ódio em mentes menos acostumadas 

com insultos para com sua religião. A procedência da crítica neoatéia ao Islã é legítima 

em muitos casos. Quando um líder religioso declara uma perseguição a um escritor fora 

de sua jurisdição, como observa Hitchens, há algo de muito perigoso. Porém, julgar 

todos os mulçumanos como fundamentalistas como Harris o faz, usando uma parte para 

querer criar uma imagem total de algo, tende a ser um equívoco e até chega a ser 

temeroso, pois muitas vezes esse julgamento acaba por abafar discursos mais brandos. 
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 Matéria do jornal O Estado de São Paulo sobre o caso: 

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,cartunista-dinamarques-que-retratou-maome-se-

aposenta,563307,0.htm. Acesso: 15/07/2014. 
31

 A política Ayaan Hirsi Magan, que nasceu na Somália e ficou famosa por ter mentido sobre os motivos 

para possuir asilo político nos Países Baixos, é o caso contrário disso. Ela luta por uma secularização dos 

países islâmicos que possuem políticas fundamentalistas, principalmente no que cerne o direito das 

mulheres. 

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,cartunista-dinamarques-que-retratou-maome-se-aposenta,563307,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,cartunista-dinamarques-que-retratou-maome-se-aposenta,563307,0.htm
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Hitchens defende a utilização do termo de “islamofascism” (islamofascismo), para 

caracterizar os que cerceiam a liberdade de expressão e perseguem críticos do Islã
32

. 

A questão política das conquistas de países islâmicos desde que as tropas de 

Napoleão Bonaparte chegaram ao Egito, no fim do século XVIII, passando pelas duas 

Grandes Guerras e as ditaduras, muitas vezes com relações diretas com países 

ocidentais que ainda vigoram por lá, como a ligação da Arábia Saudita e dos EUA até 

os dias atuais, é ignorada por Harris. Quando ele diz que “nós estamos em guerra com o 

Islã” (HARRIS, 2009, p. 125) recusa-se a analisar muitas vezes o contexto histórico e 

político desse embate, e principalmente não se refere a qual Islã “eles” estão em guerra. 

O fato negligenciado, como observa Joshi (2011, p. 224), é que o caso específico dos 

homens bomba e ataques suicidas, que fizeram Harris começar a escrever seu livro, teve 

início na década de 1980 na Guerra do Líbano. Guerra esta em que vários civis 

mulçumanos foram massacrados por uma coalisão de cristãos falangistas com a 

conivência de algumas autoridades israelenses, sendo retratado no documentário Valsa 

com Bashir (2008) de Ari Folman. Os ataques suicidas enfatizados por Harris são fruto 

de um contexto histórico mais atual. Não há como negar o lado nefasto desse 

fundamentalismo, mas é difícil vermos homens bomba surgindo da Indonésia, por 

exemplo, e este é o país com o maior número de adeptos do Islã no mundo. 

 

e) Ateísmo como única solução: outras religiosidades e o agnosticismo 

Apesar de não serem o alvo mais comum dos nossos quatro cavaleiros, outras 

religiões que não tenham uma matriz abraâmica também são objeto de reflexão por 

parte desses autores. Hitchens escreve um capítulo específico em Deus não é grande 

sobre algumas religiões ou religiosidades orientais que não possuem um conhecimento 

tão grande por parte do público ocidental leigo em religiões. Ele cita, por exemplo, o 

embate político entre budistas e hindus no Sri Lanka que chega ao ponto de assassinatos 

de presidentes eleitos no país (HITCHENS, 2009, p. 238). A tentativa de desencantar 

uma imagem estereotipada das duas religiões que são vistas muitas vezes como 

pacíficas pelo público leigo e por adeptos da Nova Era que capturam traços destas 
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Matéria em inglês sobre o caso: 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/fighting_words/2007/10/defending_islamofascism.html. 

Acesso: 15/07/2014. 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/fighting_words/2007/10/defending_islamofascism.html
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religiosidades fica claro, também, com a vinculação do budismo ao nazismo e ao 

fascismo durante a II Guerra Mundial. A busca do “nirvana”
33

 e a negação do 

materialismo em busca de algo maior pode colocar a razão num estado de sono, 

segundo o jornalista inglês. Esse desapego da vida, dá margem para o nascimento de 

práticas como as dos pilotos kamikaze, também na II Guerra Mundial. 

Harris chama atenção para o conflito entre mulçumanos e hindus em relação ao 

que ocorre na região fronteiriça entre Paquistão e Índia. Ele observa ainda que esse 

conflito matou mais que o confronto mais exacerbado pelas mídias ocidentais, o embate 

entre Israel e Palestina. O autor não entra muito na questão das religiões orientais como 

algo necessariamente ruim, inclusive algumas práticas de algumas religiosidades 

específicas são até praticadas por ele. Algo que está muito mais próximo de um 

encantamento do que de um desencantamento. Comentarei mais sobre esse assunto no 

capítulo II. 

O que chama a atenção muitas vezes é a contraposição entre os mitos de 

religiosidades diversas. No seu livro A magia da realidade, Dawkins desencanta 

diversos mitos sobre assuntos que são tratados por grandes cientistas: a separação das 

cores da luz e o arco-íris, evolução dos animais, o princípio do universo, entre outros. 

Ele compara os mitos, explicando-os em separado do seu contexto social e histórico e, 

posteriormente, dá a explicação “mágica”
34

 da ciência. Esta preocupação de explicações 

vistas como errôneas para fenômenos naturais e até tentativas de sobrenaturalizar e 

falsear alguns deles, para parecerem fenômenos mediúnicos ou até com explicações 

heterodoxas, é um dos principais temas abordados pelos divulgadores da ciência. Como 

exemplo podemos citar Sagan, que com seu livro O mundo assombrado pelos demônios 

(2010) procura desencantar fenômenos que não são estão alinhados com o 

conhecimento científico atual, como a vida extraterrestre, as pseudociências, as 

bruxarias e até algumas concepções religiosas. Sagan tenta explicar cientificamente 

esses fenômenos, desencantando-os, mas admite que muitas vezes a explicação 

científica não atrai tanta a atenção como explicações mais encantadas. 
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 Conceito budista bastante complexo, mas que significa em resumo uma superação dos sentidos e da 

existência, o que levaria a uma felicidade total com ausência de sofrimento. 
34

 Dawkins distingue três tipos de magia para isso: magia sobrenatural (que é segundo o mesmo “inimiga 

da explicação científica”), magia de palco (o ilusionismo feito pelos “mágicos” em shows) e a magia 

poética (algo que nos deixa comovidos, porém não tem o caráter sobrenatural em si). O terceiro tipo de 

magia, a magia poética, é o sentido empregado pelo mesmo para descrever a ciência. 
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Dawkins, ao fazer esta relação entre os mitos e a magia como formas atrasadas 

de se entender o mundo, ressuscita, muitas vezes, pensamentos advindos da 

antropologia do século XIX, carregada do darwinismo social. Como Claude Levi-

Strauss aborda em Mito e significado (1987), o pensamento mítico precisa entender o 

mundo como um todo, para assim ter um entendimento também do seu meio como um 

todo. A ciência opera de forma diferente, com um modo que o antropólogochama de 

pensamento etapa por etapa. A ciência tenta explicar fenômenos normalmente isolados, 

para assim poder tentar explicar outros fenômenos. Voltando para Dawkins, o livro A 

magia da realidade (2012) possui uma linguagem ainda mais simples e acessível do que 

a já simplificada divulgação científica. Ele faz um serviço para as ciências naturais 

como a biologia, física e química, tornando-as acessíveis, muito através dessa 

linguagem simplificada, até para um público jovem. Entretanto, ele acaba fazendo um 

desserviço para outra ciência: a antropologia, com uma análise superficial dos mitos 

usados de maneira instrumental para divulgar suas explicações científicas. Ele 

negligencia que os próprios mitos são alvos de reflexões científicas. A explicaçãonatural 

de Dawkins deixa de lado a compreensão social, algo já que de certa forma já foi 

percebido por Stephen LeDrew (2012, p. 82), que observa como os autores neoateus 

reduziram todas as análises do fenômeno religioso à biologia evolutiva e, 

principalmente, às análises cognitivas. 

Não basta só existir uma proposta de desencantamento para o que é encantado e 

sobrenatural. Para os neoateus é necessário fazer o tipo de desencantamento correto. O 

agnosticismo, que não deixa de ser um tipo de descrença, também é analisado por 

Dawkins. Para ele, o agnosticismo como um fundamento científico é efetivamente 

válido
35

. Porém, dar a mesma probabilidade para a existência de um ou mais deuses e 

para a não existência dos mesmos para o autor é um erro. Ele remete ao próprio autor do 

termo, Huxley, dizendo que o mesmo ignorou a nuance da probabilidade (DAWKINS, 

2007, 78) e cita que o bule de chá de Russell
36

 e mais recentemente o Monstro do 
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Ele cita Sagan e a questão extraterrestre, e também o que causou a extinção dos dinossauros como 

assuntos válidos para se ser agnóstico em relação a eles, já que não há provas matérias no primeiro caso, 

mas uma probabilidade. No segundo caso existem algumas hipóteses plausíveis, porém não 

comprováveis. 
36

 Russell afirma que se ele propusesse que existe um bule de chá girando em torno do Sol entre Marte e a 

Terra ninguém poderia refutar essa asserção já que ela é não é passível de comprovação. Ele relaciona 

esse argumento com um utilizado por alguns teístas que dizem que não há como não provar a existência 

de Deus. Russell, através do seu artigo Is There a God, afirmaque essa lógica não tem muito fundamento 

segundo ele, já que qualquer coisa que não existe, como seu bule de chá, não pode ser provada como não 

existente. O artigo de Russell está disponível em: 
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Espaguete Voador
37

 indicam que não ser capaz de refutar a existência de algo é válido 

para outros deuses, entes sobrenaturais e mitos. A probabilidade de existência de algo 

que não se pode definir como não existente é muito baixa, segundo Dawkins, ainda 

mais quando este ente é interpretado como algo invisível
38

. A refutação desse tipo 

específico de agnosticismo recai também sobre outro autor e divulgador científico, 

Stephen Jay Gould, que coloca a religião e a ciência como possuidores de “magistérios 

diferentes”, também conhecido como NOMA (Non-overlapping magisteria); 

basicamente Gould atrela a religião ao significado (do ponto de vista existencial) e à 

moral, enquanto a ciência se preocupa em tentar descrever o universo (DAWKINS, 

2007, p. 86). Mas isso dá margem, segundo Dawkins, a tentar entender qual religião 

seria a verdadeira detentora desse significado e dessa moral. A improbabilidade de certo 

Deus seria menor que a de outros? Talvez seja esta a principal crítica de Dawkins 

aoagnosticismo. Ao lermos a parte sobre o agnosticismo em Deus, um delírio, o que fica 

subjacente é que há um agnosticismo cristão. O Deus mais provável dos agnósticos para 

Dawkins parece ser um bem em específico. 

 

1.7 Espólios de guerra 

A estratégia do neoateísmo de desencantar não só as posições religiosas, como 

também filosóficas (vide o caso do agnosticismo) é o principal cerne desse grupo. Há 

uma tentativa de retirada de sentido de outras cosmovisões. Isso não é incomum, 

inclusive dentro de algumas religiosidades que proíbem ou desqualificam certas práticas 

que muitas vezes estão ligadas a outros tipos de religiosidade. Para se construir um 

sentido, faz-se necessário a retirada do sentido dos outros. O conceito de Weber de 

desencantamento do mundo, através da desmagificação e dessa retirada de sentido, 

parece-nos funcionar como uma ferramenta teórica interessante na análise crítica que o 

neoateísmo faz de outras cosmovisões. 

                                                                                                                                                                          
http://www.godslasteraar.org/assets/ebooks/Russell_Bertrand_Is_There_a_God.pdf 
37

 Sátira criada com o mesmo intuito do bule de chá de Russell. 
38

 Sagan faz o mesmo em O mundo assombrado pelos demônios, mostrando a improbabilidade de existir 

um dragão invisível em sua garagem, mesmo que não seja inteiramente possível provar que ele não 

existe. 
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Entretanto, precisamos seguir. O neoateísmo não vem só como uma forma de 

racionalizar o mundo retirando todo o tipo de encanto do mesmo. Há uma nova 

proposição, um novo sentido. Abordarei este assunto no capítulo a seguir. 
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Capítulo II 

O (re)encantamento neoateu 

 

2.1 Nomenclatura 

Utilizarei o termo (re)encantamento neste capítulo para tratar do sentido 

proposto pelos neoateus. Por qual motivo colocar o conceito com o “re” entre 

parênteses? Propus no primeiro capítulo o entendimento de desencantamento do mundo 

como uma estratégia que levaria à ausência de um tipo de sentido. O conceito 

weberiano está alinhado à luta contra a magia e, posteriormente, com a ciência, à luta 

contra explicações sobrenaturais. O termo escrito deste modo me parece abarcar, ou 

pelo menos é o que espero passar daqui por diante enquanto usar o termo deste modo, a 

dialética entre o desencantamento e o reencantamento do neoateísmo. Entender que a 

questão da luta contra um sentido e a proposta de outro já se faz presente dentro da 

nomenclatura, mas com a nuance de muitas vezes a própria militância ter uma 

reconstrução de sentido em si. Portanto, a explicação faz-se necessária para que 

entendamos que o desencantamento é, por assim dizer, incompleto no que cerne à perda 

de sentido. Há a perda de um tipo de sentido específico, no caso, o religioso, que abre 

caminho para o sentido do neoateísmo. Não há, deste modo, nem uma destruição total 

do sentido, para refazê-lo – que faria a utilização do “reencantamento” sem os 

parênteses ser cabível – e nem existe um encantamento totalmente afastado da 

desmagificação e da desconstrução de um tipo de sentido – em que caberia a utilização 

do termo “encantamento”. Muitas vezes alguns traços religiosos são incorporados, não 

só nas novas religiosidades, mas também em fenômenos seculares. 

 

2.2 (Re)encantamentos do mundo 

Muito tem se falado sobre a questão do (re)encantamento do mundo dentro da 

sociologia. Primeiramente, em se tratando das religiões mais tradicionais, o crescimento 

de algumas delas, como no caso do Islã na Europa, por razões migratórias, e do 

protestantismo no Brasil, são dois exemplos que podemos observar. Outros tipos de 

religiosidades advindas do Oriente também começam a se instalar nos países ocidentais, 

principalmente no último século, por meio do budismo e do hinduísmo, por 
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exemplo.Entretanto, muitas vezes essas religiosidades chegam até os países ocidentais 

de maneira mais diluída e com alguns elementos sendo priorizados em detrimento de 

outros. Muitas vezes também não há a negação de outro tipo de religiosidade ou de seus 

elementos com a chegada dessas “novas” religiosidades ao Ocidente, mas uma junção 

de elementos de várias religiosidades. Este fenômeno é comumente chamado de Nova 

Era. 

Há também a existência de outros tipos de (re)encantamentos que não estão 

necessariamente ligados à chegada de religiões e/ou filosofias orientais no Ocidente. 

Partridge (2004) trabalha não só com fenômenos ligados ao oriente, mas também com o 

ocultismo, como o caso dos Wicca, numa relação com o que ele chama de occulture
39

. 

Religiosidades vistas como mais exotéricas e menos institucionais são uma das 

características do Ocidente atualmente. Partridge observa que vem ocorrendo no 

Ocidente uma fuga da institucionalização por parte das religiosidades. Algo também 

notado pela socióloga Daniele Hervieu-Léger (HERVIEU-LÉGER, 2008). Portanto, a 

religião, por vezes, deixa de ser ligada a uma instituição e se torna uma religião do 

indivíduo, muito relacionada aos anseios e particularidades do mesmo, que pode 

escolher características de uma diversa gama de religiões para criar a sua própria 

doutrina (PARTRIDGE, 2004, p. 71). Uma parte desses indivíduos não se define como 

religiosos e sim como possuindo uma espiritualidade. O termo “religioso” significa 

necessariamente uma vinculação a uma gama de premissas institucionais, enquanto o 

termo espiritualizado está ligado a uma mente mais aberta em relação às novas opções 

de religiosidade. É o começo da era da religião do self
40

. Nada mais ligado ao 

liberalismo e ao individualismo que caracteriza a sociedade ocidental atualmente; a 

religião passa neste caso a ter, muitas vezes, seu centro no indivíduo, como boa parte da 

cultura ocidental que passa por transformações nesse sentido. 

David McPherson (MCPHERSON, 2013) trabalhou como o (re)encantamento 

pode ser visto na ótica de Charles Taylor, em um mundo já desencantado pela ciência 

ou, mais especificamente, pelo secularismo. Taylor admite que o desencantamento 

transformou o mundo em um lugar menos possível de se crer em espíritos 

(MCPHERSON, 2013, p. 11). Entretanto, o desencantamento do mundo pela ciência 

transformou o indivíduo em algo “poroso”, fazendo-se necessária uma transcendênciade 
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 Que seria mais ou menos o equivalente a uma cultura do oculto. 
40

 Devemos entender o termo self não como um culto a si próprio, e sim como um culto formado pela 

diversidade de opiniões que o indivíduo tem. 
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si, algo que podemos ligar, de certa forma, à religião do self proposta por Partridge. O 

mundo desencantado pela ciência faz com que o indivíduo passe a procurar a 

transcendência através de sua própria experiência (MCPHERSON, 2013, p. 18). Há um 

meio termo para Taylor entre o desencantamento total e o encantamento mágico que 

existia num momento anterior. O tipo de (re)encantamento proposto por ele não é uma 

volta a essa magia, como acontece algumas vezes na Nova Era, mas sim uma busca por 

um sentido transcendente, já com uma separação aparente entre o mundo físico e o 

metafísico. 

Há outros tipos de (re)encantamentos ou encantamentos ocorrendo no Ocidente. 

Sagan notou isso em seu livro O mundo assombrado pelos demônios (2010), no qual 

observa um enorme crescimento de explicações mais atreladas ao misticismo. Ele 

exemplifica isso ao longo de seu livro de diversas formas, mas seu alvo principal são as 

pseudociências que vêm sendo utilizadas, ao invés da ciência convencional, para 

explicar uma gama enorme de fenômenos. Há, por exemplo, os casos da ufologia e até 

da astrobiologia (que até o presente momento ainda é uma pseudociência). Podemos 

considerar a questão da pseudociência como também relacionada à medicina não 

convencional que está alinhada, por exemplo, à prática de cirurgias espirituais e até à 

homeopatia. A astrologia também é um exemplo evidente disso. O próprio Sagan dedica 

algumas páginas de seu escrito ao tema (SAGAN, 2010, p. 33). Astrofísicos – ou 

astrônomos – como ele têm, normalmente, uma enorme aversão a esse campo, já que o 

mesmo entra em conflito direto com a astronomia, que é a ciência que estuda os astros 

seguindo uma metodologia científica, ao invés de relacionar os mesmos à sorte dos 

indivíduos. Dawkins também chama a atenção em seu livro Desvendando o arco-íris 

(2011a) para os desusos da mecânica quântica por alguns autores que tentam alinhar a 

mesma a algum tipo de espiritualidade (DAWKINS, 2011, p. 245). A falta de 

plausibilidade científica nesses casos é notada pelo biólogo. 

Sem dúvida, em se tratando do neoateísmo, a questão mais corriqueira e que 

possui uma maior ênfase nas análises de Dawkins, Dennett, Harris e Hitchens é a do 

criacionismo. O criacionismo tenta procurar lacunas dentro da teoria da evolução para 

legitimar, por exemplo, a Terra como possuindo somente alguns milhares de anos e com 

isto há a impossibilidade de tempo de o ser humano ter evoluído de outra espécie. O 

grande problema do criacionismo é possuir aspirações científicas, mas sem se adequar 

aos métodos da mesma, ignorando provas cabais que vão de encontro às suas 
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formulações. Este tipo de visão de mundo parte de um pressuposto que não possui 

plausibilidade científica e vai adequando, de maneira muitas vezes desonesta, dados ao 

seu bel prazer para tentar formular uma teoria. Graças a essa visão de mundo há um 

problema em relação ao ensino das ciências, tanto na negação sumária do darwinismo 

quanto na tentativa de colocar o criacionismo como sendo uma ciência que preenche 

todos os pré-requisitos para ser ensinada como tal. O criacionismo acaba sendo também 

um tipo de encantamento alinhado a uma realidade mais atual, pois dialoga – negando, 

obviamente – com o darwinismo, tentando legitimar-se de maneira científica. O caso do 

espiritismo kardecista também é bastante parecido, pois esse tipo de ciência tentou 

“racionalizar o sagrado” (CAMURÇA, 2011, p. 155), criando um tipo de metodologia 

que se diz científica para corroborar sua doutrina.Vale a pena lembrar que há diferenças 

entre o criacionismo e o espiritismo. Esse, por exemplo, não nega boa parte da ciência 

mainstream, tentando somente se utilizar de uma metodologia similar à científica, 

também no religioso. 

A dialética na questão entre ciência e religião no caso de criacionistas e espíritas, 

por exemplo, e ciência contra a religião, como no caso dos neoateus, evidencia algo 

novo. O lado encantado das religiões percebe o desencantamento do mundo feito pela 

ciência e tenta legitimar-se de maneira a possuir traços da autoridade científica em sua 

religiosidade. O lado desencantado do neoateísmo, apesar de desencantar as religiões e 

vê-las como algo prejudicial, ainda nota a sua presença. O modelo de secularização total 

que iria levar as religiões a um fim, ou pelo menos a serem completamente irrelevantes, 

é também superado exatamente pelo embate do neoateísmo em relação às mesmas. A 

maior prova de que as religiões ainda exercem um papel fundamental dentro da 

sociedade ocidental passa por autores ateus sentindo-se obrigados a combatê-las e, 

muitas vezes, a dedicarem várias de suas obras a essa discussão.  

Richard Jenkins é outro estudioso que analisa diversos tipos de encantamentos, 

que podem variar desde ideologias políticas, práticas alternativas de vida, religiões e 

novas religiosidades/espiritualidades como as já supracitadas, ficção científica, novos 

mitos até o próprio capitalismo como fonte de encantamento (JENKINS, 2000, p. 18). 

Vale notar que essa perspectiva não se limita só a esses exemplos, abrindo enormes 

possibilidades para o (re)encantamento do mundo.  

Weber, como vimos no primeiro capítulo, foi quem conceituou o 

desencantamento do mundo dentro da sociologia. É pouco comum nos diversos autores 
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que o estudam notar que há também um viés encantado dentro de seu pensamento. 

Pierucci notou este encantamento weberiano (2003, p. 221) em relação ao que o mesmo 

chama de “a potência mais irracional da vida” – mais especificamente, a esfera erótica. 

Esse tipo de encantamento de Weber é uma alternativa para a inexorabilidade do 

desencantar protestante e, também, do desencantar científico. O que Weber subestima, 

segundo Jenkins, é a capacidade dos indivíduos de resistirem à rotina e à burocratização 

de um sistema “desencantado”, mas o mesmo não nega que há o desencantamento assim 

como há também o (re)encantamento (JENKINS, 2000, p. 14). Jenkins, entretanto, não 

parece notar a alternativa weberiana em relação ao encantamento pela esfera erótica 

(apud PIERUCCI, 2003, p. 222). Do mesmo modo que Weber não parece notar a 

pluralidade de (re)encantamentos possíveis dentro da própria sociedade. Não há razão 

para limitarmos aqui somente o encantamento à esfera erótica, até porque para 

entendermos o (re)encantamento neoateu precisaremos de ferramentas teóricas mais 

amplas, que sejam capazes de dar conta das particularidades dos quatro cavaleiros. 

Podemos excluir, entretanto, a questão da pseudociência. Esta é sem dúvida o ponto 

mais claro de repulsa dos neoateus em relação ao seu (re)encantamento. A ciência é a 

armadura do neoateísmo tanto na questão do desencantamento quanto na questão do 

(re)encantamento. O crescimento das religiões mais tradicionais, e também o 

extremismo que algumas vezes as acompanha, é importante para o entendimento do 

neoateísmo, do seu desencantamento e do seu combate em relação às religiões. Não 

obstante, no quesito (re)encantamento do próprio neoateísmo, isso não tem uma função 

em termos práticos. 

Mais próximo do que entendo como o (re)encantamento feito pelo neoateísmo, 

Levine analisa o mesmo englobando também o desencantamento (2006, p. 36). Em seu 

livro Darwin Loves You (2006), ele descreve como Darwin nunca foi somente um mero 

desencantador. Na verdade existia muito de encantado no pensamento de Darwin, como 

por exemplo o encantamento atrelado a um senso de valor e, principalmente, seu 

enorme engajamento e ligação com o mundo material (LEVINE, 2006, p. 132). 

A seleção natural, como não poderia ficar de fora, tornou-se um mito para os 

neodarwinistas. O mito criado, segundo Levine, não está ligado a uma mentira ou a uma 

fábula; este tipo de mito da seleção natural não a torna menos verdadeira nem menos 

científica. Entretanto, ela possui um enorme poder simbólico (LEVINE, 2008, p. 6) que 

fez a cultura ocidental repensar o seu modo de enxergar o mundo. Levine levanta ao 
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longo de seu livro vários aspectos encantados do pensamento de Darwin, como seu 

modo de escrever com certa influência de Humbolt (2006, p. 112) e a questão de 

enxergar o mundo natural de uma maneira análoga a que sua mulher Emma Darwin 

enxergava a religião (2006, p. 132). Não há como, segundo o autor, negar também a 

capacidade dessa “perigosa ideia” de Darwin de desencantar o mundo. Ela é, como para 

Dennett (1995, p. 63), algo bastante corrosivo. Não dá para negar que foi através dessa 

ideia e muito provavelmente de um mau uso da mesma que surgiram ideologias 

problemáticas como o darwinismo social, a eugenia nazista e até no âmbito mais 

pessoal um desencantamento em relação ao sentido do mundo (LEVINE, 2006, p. 202). 

Há, entretanto, aquilo que sobra desta corrosão, o que não é pouca coisa. Além de uma 

teoria científica refinada, há muito com o que se encantar através dela e seu poder é 

enorme e impactante, além de mostrar-se presente em diversas áreas. A influência dessa 

teoria não se limita a biólogos, mas também a filósofos, cientistas sociais, teólogos, 

entre outros. Os quatro neoateus analisados aqui, que são enormes entusiastas da teoria 

da evolução, mostram o quanto heterogênea e atrativa a seleção natural pode ser. 

Como podemos notar, a possibilidade de (re)encantamentos atrelados às 

religiosidades nos dias atuais é vasta. Para entendermos o neoateísmo como algo 

encantado deveremos pincelar boa parte dessa discussão inicial. Sem dúvida o que há de 

ponto central em todos esses autores, como tentei expor no primeiro capítulo, é a 

ausência de qualquer tipo de fenômenos sobrenaturais, ou seja, o naturalismo é o modo 

categórico de entendimento de mundo dos neoateus. No entanto, se só entendermos os 

neoateus como naturalistas e sem as suas especificidades, acabaremos por levar a um 

ponto simplista, até porque o naturalismo pode dizer muita coisa além da não crença em 

entes sobrenaturais. A religião do self individualizada e particular de cada um pode ser 

enquadrada aqui, primeiramente não como uma religião, já que existem vários 

problemas em chamarmos o neoateísmo de religião, mas esse é um assunto para o 

próximo capítulo. Vamos entender o self não como uma religião ainda, mas sim como a 

liberdade que cada autor possui para criar a sua visão de mundo. A analogia com esse 

tipo de religiosidade está dada no indivíduo também como fonte de sentido. 

Diferentemente do primeiro capítulo em que enumerei o desencantamento do 

mundo feito pelos neoateus sem divisão em tópico dos autores, mas sim separado por 

temas específicos, parece-me mais producente neste capítulo buscar o (re)encantamento 

de cada autor em separado. A razão principal para isso é que há menos similaridades 



59 
 

entre o (re)encantamento do que entre o desencantamento dos nossos quatro cavaleiros. 

É claro que por vezes alguns temas serão comuns entre eles, principalmente no que 

cerne à admiração pela ciência. Entretanto, há particularidades notórias no pensamento 

de cada autor. 

 

a) Richard Dawkins 

Para observar a reconstrução do sentido no pensamento neoateu, começarei com 

o mais famoso desses autores, que é o biólogo Richard Dawkins. Trabalharei 

principalmente com as suas obras que considero as mais “encantadas”, por assim dizer. 

Elas são: Desvendando o arco-íris (2011a), O rio que saía do Éden (1996)e A magia da 

realidade (2012). Estas três obras, apesar de terem muito de divulgação e explicação 

científica, acabam também levando aum caráter mais maravilhado do mundo, algo que 

muitas vezes não foi observado pelos leitores em outras obras de Dawkins, como em O 

gene egoísta.O próprio Dawkins recebeu mensagens de um de seus editores que relatava 

ter ficado dias sem conseguir dormir após ler o livro, pois o mesmo de certa maneira 

tirou o sentido da vida dele. Este, ao que aparenta, não foi o único caso de pessoas 

ultrajadas pelo egoísmo genético proposto pelo nosso cavaleiro (DAWKINS, 2011b, p. 

9). A preocupação de Dawkins com essas pessoas que enxergaram seu livro como algo 

desprovido de sentido é notável logo nas primeiras páginas de Desvendando o arco-íris 

(2011a, p. 10) e, também, no prefácio à edição comemorativa de trinta anos de O gene 

egoísta, em que ele tenta explicar o mal entendido: 

As nossas vidas são regidas por todo tipo de ambições e percepções humanas 

mais íntimas, mais calorosas. Acusar a ciência de roubar da vida o calor que a 

torna digna de ser vivida é um erro tão disparatado, tão diametralmente oposto a 

meus sentimentos e aos da maioria dos cientistas ativos que sou quase levado à 

desesperança que erroneamente suspeitam de mim(2011b, p. 12). 

A preocupação com uma má interpretação de suas ideias é sublinhada. Isso nos 

faz concluir logo nas primeiras linhas de Desvendando o arco-íris que não basta só a 

explicação científica para Dawkins: ele precisa também encantar e persuadir o leitor. 

Nesse livro, ele utiliza-se bastante de seu poeta favorito, John Keats (1795-1821), que 

pertencia a uma tradição romântica, que muitas vezes se opunha, e ainda se opõe até 

hoje, à ciência. No caso específico de Keats a oposição está mais direcionada à figura de 
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Isaac Newton. Keats acusava Newton de ter retirado toda a poesia do arco-íris, 

reduzindo o mesmo a cores prismáticas (DAWKINS, 2011a, p. 10). Há uma clara cisão 

entre o poeta romântico Keats e a ciência. 

A reconciliação entre ciência e poesia é talvez a principal preocupação de 

Dawkins ao longo do texto. Ele utiliza-se de diversas partes de poesias neste livro
41

. O 

uso da poesia é o que, para ele, rompe com a “anestesia da familiaridade” (DAWKINS, 

2011, p. 34). A poesia durante muito tempo, segundo ele, tem negligenciado a ciência. 

Entretanto, o espírito de encantamento que as duas proporcionam deve conectar-se de 

alguma maneira. O ex-professor de Oxford trata também dos assuntos ciência e poesia 

em uma conversa com o astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson intitulado A 

poesia da ciência
42

. 

Dawkins nota várias das possibilidades de encantamento que enumerei na parte 

inicial deste capítulo, ou seja, as particularidades de cada um em relação ao tipo de 

encantamento que é visto como uma forma ideal de se dirigir a uma plena construção do 

sentido: 

A minha tese é que o espírito admiração que levou Blake ao misticismo cristão, 

Keats aos mitos arcádicos e Yeats aos fenianos e duendes é o mesmo que 

inspira grandes cientistas; um espírito que, se reconduzido aos poetas sob forma 

científica, poderia inspirar uma poesia ainda maior(2011, p. 49). 

A passagem acima pouco parece escrita pelo Dawkins inquisidor em relação às 

religiões que conhecemos hoje. Ele coloca o deslumbramento pela religião como algo a 

ser alcançado pela ciência. O maravilhar causado pela religião aqui é visto como algo 

benéfico e inspirador, ou seja, ela possui uma importância como fonte de inspiração 

para a poesia. Fonte de inspiração que a ciência pode e deve substituir. O 

desencantamento do mundo pode substituir a fonte de inspiração que torna o mundo um 

lugar sem Papai Noel, Jesus, Deus e outras divindades e mitos que podem ser benéficos. 

Por outro lado, ela também livra o mundo, segundo Dawkins, dos diversos demônios, 

assombrações, bruxas, fogo eterno, entre outros (DAWKINS, 2011a, p. 189). 

Há um grande ponto a ser respondido nisso tudo: qual é o tipo de (re)encantar 

pela ciência que seria o mais correto? Dawkins nos dá a resposta em sua famosa questão 

                                                           
41

 Foram ao menos quinze os poemas utilizados durante o livro. 
42

 Esse documentário encontra-se disponível com legendas em português em: 

http://www.youtube.com/watch?v=VFI6ZQ9z1BU. Acesso em 15/07/2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=VFI6ZQ9z1BU


61 
 

contra Gould. Dawkins aborda o pensamento de Gould como uma tentativa de explicar 

a evolução através de saltos (DAWKINS, 2011a, p. 252). Estes saltos evolutivos 

ocorreriam quando o meio acabasse por obrigar que determinadas adaptações fossem 

feitas de maneira mais abrupta ao invés de uma maneira mais gradualista
43

, esta última a 

posição de Dawkins. Gould é acusado de fazer uma “má ciência poética”
44

 (DAWKINS, 

2011a, p. 263), pois, apesar de ser considerado um grande escritor e que possuiu um 

grande impacto com sua divulgação científica nos Estados Unidos nas últimas décadas, 

ele acaba ensinando de maneira equivocada, segundo Dawkins, a teoria da evolução. 

Para o nosso cavaleiro, uma “boa ciência poética” não pode se deixar levar pelo 

simbolismo em demasia. Ela deve encantar sem deixar de faltar espaço para o rigor 

científico. A preocupação pedagógica com um deslumbre pela ciência é tão importante 

quanto entender a mensagem de forma correta. A questão do saber e do entendimento, 

ou pelo menos a tentativa de entendimento do universo, é fundamental para um 

(re)encantar científico e uma consequente reconstrução do sentido na perspectiva do 

autor: 

A luz passa, mas, animadoramente, antes de passar, ela nos dá tempo para 

compreender um pouco este lugar em que efemeramente nos encontramos e a 

razão de aqui estarmos. Somos os únicos dentre os animais a prever nosso fim. 

Somos também os únicos dentre os animais a poder dizer antes de morrer: “Sim, 

é por isso que valeu a pena viver. 

Um Keats e um Newton, escutando um ao outro, poderiam ouvir o canto das 

galáxias (DAWKINS, 2011, p. 396). 

Não parece haver dúvida que ciência e poesia não são só compatíveis, como 

devem andar juntas para Dawkins. “O canto das galáxias” e outras formas de 

personificações de elementos naturais são comuns nos livros de Dawkins. 

Ciência e religião são discutidas também em O rio que saía do Éden. A questão 

que é colocada explicitamente pelo autor está relacionada ao ensino religioso 

naInglaterra. Neste país, o ensino religioso é obrigatório no ensino fundamental, 

provavelmente pela Igreja Anglicana ser historicamente vinculada ao Estado inglês. 

                                                           
43

 Dennett também fala sobre o tema e assim como Dawkins também possui uma visão evolutiva 

gradualista (DENNETT, 1995, p. 232). 
44

 Vale lembrar que não é só Gould que faz uma “má ciência poética” segundo Dawkins. No oitavo 

capítulo de Desvendando o arco-íris, intitulado “Vastos símbolos nebulosos da alta fantasia” 

(DAWKINS, 2011, pp. 235-270), ele descreve diversos problemas com uma má ciência poética passando 

pelos desusos da mecânica quântica, feminismos que comprometem a ciência e finalmente chegando às 

posições evolucionistas das quais o mesmo não concorda. 
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Dawkins propõe que a ciência seja ensinada nas aulas de ensino religioso (DAWKINS, 

1996, p. 21), colocando suas crenças baseadas em evidências no lugar das crenças 

religiosas que não têm base em evidências. Ele discute a ciência como um mito 

moderno equivalente aos mitos tribais ou religiosos. A religião pode constituir uma 

cosmovisão segundo o mesmo, trazendo crenças na nossa origem e na origem do 

cosmos. A visão substitutiva da ciência pela religião de Dakwins faz com que a mesma 

perca o seu caráter científico, pois o objetivo científico é, como bem observa Gregory 

Schrempp, descrever algo e não criar uma alternativa mitológica tirando lições de 

moralidade abstrata do cosmos (SCHREMPP, 2012, p. 230). A visão substitutiva de 

Dawkins acaba fazendo a ciência transformar-se realmente em um mito, mas não parece 

existir uma contradição nisso para o biólogo britânico, e segundo Schrempp também 

para outros expoentes da divulgação científica como Sagan e o já supracitado Jay 

Gould. 

Implicitamente, Dawkins utiliza diversos mitos em suas explicações científicas 

em O rio que saía do Éden, não como uma maneira de contrapor esses mitos, mas sim 

como uma maneira de apelar ao imaginário popular, algo que está relacionado às 

questões morais, políticas, de valores e possui um caráter simbólico (SCHREMPP, 

2012, p. 15). O próprio conceito de “Eva mitocondrial”
45

, que ele aborda no livro e 

discorre sobre suas implicações negativas (DAWKINS, 1996, p. 31), já que alguns 

levam o nome de Eva ao pé da letra e acabam pensando em uma mulher originária de 

todos os seres humanos vagando sozinha pela Terra. “Eva mitocondrial” deve ser 

entendida como possuindo relação com as bactérias que se fecharam dentro de células 

maiores e formaram as células eucarióticas
46

. A tese é defendida para tentar demonstrar 

uma origem comum de todos os seres vivos eucariontes, o que se alinha com a ideia de 

evolução de Darwin. Entretanto, não há nenhuma tentativa ou esforço de ressignificação 

do conceito. Indo além, ele utiliza-se de outras comparações advindas da religiosidade 

judaico-cristã: 

Deste modo há textos apócrifos mitocondriais, passados adiante junto com a 

Bíblia familiar principal, mas com grande virtude de serem transmitidos pela 

linhagem feminina (DAWKINS, 1996, p. 28). 

                                                           
45

 O termo foi usado pela primeira vez em 1987 na revista Nature por Rebecca Cann, Mark Stoneking e 

Allan C. Wilson. 
46

 Células eucarióticas são as que formam os seres eucariontes. Elas possuem um núcleo bem dividido do 

restante da célula. Seres eucariontes vão desde vegetais e fungos até os seres humanos.  
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A persuasão pedagógica novamente parece desculpar a utilização de elementos 

do imaginário religioso. Vale lembrar que o próprio Rio do Éden tem origem no 

imaginário judaico-cristão e nos seus mitos de origem. Ativar o imaginário popular e 

utilizar os seus mitos como uma forma de atenção para a divulgação científica já 

começa na capa do livro. Outras figuras de linguagem também são comuns ao longo do 

texto de Dawkins, para causar um maior encantamento no leitor: 

O ADN (DNA) não sabe e nem se importa. O ADN apenas é. E nós dançamos 

de acordo com a sua música(DAWKINS, 1996, p. 70). 

O fatalismo biológico consegue ter uma poesia e uma dança em forma de 

prosopopeia. Há um mundo de encantamento no fato de não termos controle sobre o que 

somos. Está dada a magia da realidade. 

Schrempp chama a atenção para o quanto é comum a utilização do 

antropomorfismo dentro da divulgação científica (SCHREMPP, 2012, p. 17). Dawkins 

não foge disto, não só com a dança do DNA, como também em toda a teoria do seu 

primeiro livro O gene egoísta (2011b). Atribuir características humanas a entes 

inanimados, ou que simplesmente não as possuem, é também uma forma de apelo ao 

imaginário popular. Existe dentro dessa utilização do antropomorfismo uma herança 

mítica (SCHREMPP, 2012, p. 18). Muito do antropomorfismo deve-se à passagem das 

características humanas aos deuses, algo comum em diversas mitologias. 

Apesar das críticas moderadas e do uso simbólico dos mitos judaico-cristãos, 

principalmente em O rio que saía do Éden, o tom muda bastante em A magia da 

realidade,de 2009. Neste livro, Dawkins utiliza-se de mitos e de culturas mais 

diversificadas do que no livro anterior. Agora há uma clara contraposição entre ciência e 

religião, muito em fruto da ascendência de sua militância contra as religiões neste 

século. 

Em A magia da realidade, Dawkins traz um livro ainda mais direto dentro da 

sua proposta de divulgação científica. Ele não se atém somente à biologia, sua área de 

formação, mas também explica, através da ciência, diversos fenômenos que vão desde a 

explicação das cores do arco-íris até os terremotos. Fica claro que sua intenção, 

principalmente com as diversas ilustrações de Dave McKean, é atingir um público mais 

jovem. Entretanto, o livro não vem sem a carga de encantamento de Dawkins, e 
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principalmente sem o embate contra as religiões. As explicações míticas e religiosas são 

vistas como deficitárias pelo autor. Logo uma visão que as substitua se faz necessária: 

O que me decepciona em todos esses mitos sobre a origem é que eles começam 

pressupondo a existência de algum tipo de ser vivo antes que o próprio universo 

surgisse (...). Nenhum desses mitos explica como foi que criador do universo (e 

geralmente é um criador, e não uma criadora) veio a existir. 

Com isso, ficamos na mesma. Vejamos então o que sabemos a respeito da 

verdadeira história de como o universo começou (DAWKINS, 2012, p. 163).  

Como já citei no primeiro capítulo
48

,Dawkins enxerga três tipos de magia: o 

primeiro tipo é a magia sobrenatural, ligada aos contos de fada e à religião. O segundo 

tipo é a magia de palco, ligada aos ilusionistas e, por vezes, a desonestos farsantes que 

tentam fazer desse tipo de magia um poder sobrenatural (DAWKINS, 2012, p. 21). O 

terceiro tipo é a magia poética, que é exatamente o tipo de magia que combate as outras. 

Este tipo de magia é a magia da ciência, e é o que podemos caracterizar do combatente 

da magia sobrenatural e, também, o que dá sentido ao pensamento de Dawkins. Ele 

observa que a magia poética é aquilo que pode nos encantar e dar um sentido que está 

diretamente ligado com a ciência e com a noção de verdade: 

O que espero mostrar a você neste livro é que a realidade – os fatos do mundo 

real como são compreendidos através do método da ciência – é mágica nesse 

terceiro sentido, o sentido poético, o sentido de que é bom estar vivo 

(DAWKINS, 2012, p. 22). 

A ciência e sua magia poética, a boa ciência poética, é o que leva Dawkins a se 

maravilhar, principalmente quando combate o que ele não enxerga como verdade: a 

explicação sobrenatural. O que está fora da explicação natural para Dawkins jamais será 

possível de ser compreendido (DAWKINS, 2012, p. 23). 

A questão do que é verdadeiro, ou ao menos mais verdadeiro, aparece como algo 

central nesse livro de Dawkins. Algo bastante comum também na divulgação científica 

desde Sagan, que tenta propor um “mundo sem demônios” através da pequena luz de 

uma vela chamada ciência. É possível enxergar um pouco melhor a verdade com a 

ciência, e esta busca é essencial para que exista uma visão compensatória dentro do 

neoateísmo. 

A verdade se confirma como algo fundamental para a visão de mundo de 

Dawkins, algo que ele também observa anteriormente em Deus, um delírio (2009): 
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Se a eliminação de Deus vai deixar uma lacuna, cada um vai preenchê-la à sua 

maneira. Minha maneira inclui uma boa dose de ciência, a empreitada honesta e 

sistemática para descobrir a verdade sobre o mundo real (DAWKINS, 2009, p. 

458). 

Um ponto que volta à tona em Deus, um delírio (DAWKINS, 2009, p. 457), e 

também abordado em Desvendando o arco-íris, (DAWKINS, 2011, p. 17) é a questão 

da probabilidade da nossa existência. Através das inúmeras possibilidades de indivíduos 

que podem advir da mistura entre dois DNAs, Dawkins observa o quão especial é a 

nossa estadia no mundo, mesmo que passageira. Se pensássemos nos outros milhões de 

indivíduos que poderiam estar no nosso lugar, nos sentiríamos abençoados pela dádiva 

da existência. Hitchens também enxerga este como o principal “encantamento” de 

Dawkins (HITCHENS, 2011, p. 573). 

A empreitada de Dawkins em levar um tipo de informação que tenha um 

compromisso maior com a verdade, muitas vezes amparada pela ciência, é de 

fundamental importância para o embate entre ciência e religião. O que era razão 

(ciência) contra irracionalidade (religião), agora toma contornos de verdade (ciência) e 

ilusão (religião). O compromisso com a verdade somado a uma dádiva por de certa 

forma sermos “escolhidos” dentre milhares de indivíduos possíveis está colocada como 

uma reconstrução de sentido. A visão compensatória do neoateísmo começa a tomar 

forma. 

 

b) Daniel Dennett 

Daniel Dennett ao longo de sua carreira produziu diversos escritos sobre os 

conceitos de Darwin e de vários outros darwinistas como o próprio Dawkins. Ele é um 

dos entusiastas do grupo bright que usa esta nomenclatura para descrever pessoas que 

creem no naturalismo científico e na inexistência de deuses como pessoas “brilhantes”. 

Este entusiasmo de Dennett em relação ao ateísmo não fica só na participação de grupos 

na internet que divulgam o ateísmo e o pensamento naturalista. Sua bibliografia também 

contém diversos insights pró-ateísmo. A questão do sentido é abordada de maneira 

filosoficamente mais embasada, já que o mesmo dialoga com outros filósofos. Como 

este trabalho não é de filosofia, mas busca entender como se dá a proposta de 

reconstrução do sentido para além do sentido da religião nesses autores,  ater-me-ei 
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menos à sofisticação filosófica de seus argumentos e buscarei indicar quais são estes 

argumentos, para posteriormente analisá-los numa perspectiva mais alinhada ao 

propósito desta pesquisa. 

No texto “Ateísmo e evolução” (2010) Dennett faz uma análise bastante 

parecida com a que Dawkins fez em seu livro O relojoeiro cego (2001). Para ambos os 

autores, somente com a teoria da evolução proposta por Darwino ateísmo pode ter uma 

base filosófica mais sólida para se tornar legítimo (DENNETT, 2010, p. 182). 

Entretanto, este novo pensamento traz em si algum tipo de sentido? A resposta é um 

pouco mais complexa do que parece, já que a evolução não tem um propósito final, e 

sim parte de um pressuposto de alterações que estão em contínuo desenvolvimento, 

mesmo em um espaço grande de tempo. Qual seria então o papel do homem nessa 

equação? Dennett dá um sentido para a nossa existência desatrelado de qualquer relação 

com a teoria da evolução ao tentar explicar as leis da física que regem o universo. O 

homem é um ente capaz de observar e agir, de forma limitada, em relação ao universo 

(DENNETT, 2010, p. 189). 

A separação do sentido humano do propósito da evolução é evidente. Dannett é 

um entusiasta também do termo “memes” e da memética
49

 em geral. O homem, apesar 

de ser fruto da evolução, consegue libertar-se do esquema competição/adaptação da 

seleção natural através de sua racionalidade. Os memes fazem parte deste esquema 

também, mas em relação às ideias. A ideia de Deus ou de alguma interpretação errônea 

de um fenômeno natural pode ser combatida através da racionalidade do homem. 

Apesar de ser fruto de uma série de fatores que não possuem um sentido ou propósito, o 

pensamento humano consegue dar o sentido. Estamos de certa maneira acima do natural 

pela razão. Podemos encarar isto como uma visão antropocêntrica, mas 

nuncadesatrelada do naturalismo. Vale lembrar que a crítica à sociobiologia de Edward 

Wilson que Dennett faz está bastante atrelada à questão dos memes e à relação dessa 

disciplina com o entendimento de como os seres humanos desenvolvem os seus valores. 

Para Wilson os valores humanos que existem hoje advêm do processo evolutivo 

(DENNETT, 1995, p. 470). Resumindo: nossos valores são uma mera adaptação ao 

meio natural em que vivemos. Dennett observa um problema nisso, já que quando os 

memes entram em ação não podemos considerar que eles sempre estejam atrelados a um 

processo evolutivo. Os memes, apesar de funcionarem em analogia com os genes, 
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multiplicando-se e adaptando-se, não fazem isso para atender a um processo biológico. 

Um exemplo seria a recusa de se ter filhos por motivos religiosos. Alguém que se afasta 

do processo de reprodução de sua espécie não pode ser considerado, por aqueles que 

como Dennett acreditam no egoísmo genético, como alguém que tem seu 

comportamento atrelado a uma adaptação evolutiva dos genes. A razão dele está 

comprometida por um meme que interrompe um dos processos mais básicos da biologia 

evolutiva que é a replicação genética. Não há benefício nenhum dos genes com alguns 

dos nossos valores, pois temos a capacidade de “nos rebelar da tirania dos genes 

egoístas” (DENNETT, 1995, p. 471). 

A questão de dar aos homens um caráter de agentes que devem contemplar a 

natureza não foge muito a uma proposição atrelada a um novo tipo de mitologia. 

Schrempp observa que a divulgação científica mais atual, da qual o próprio Dennett faz 

parte, nos dá uma relação de contemplação com o universo. O sentido aqui está 

interligado à questão do fiel que contempla um tipo de revelação ou graça superior. O 

universo e suas leis existem numa relação dialética com o ser humano através dessa 

perspectiva. Os seres humanos existem por causa do universo e o universo só faz 

sentido por causa dos seres humanos. 

Não obstante, esse tipo de sentido encontrado não descarta a ideia de um criador 

do universo até agora. Entretanto, defende Dennett que a retirada desse criador faz com 

que um tipo de sentido torne-se possível: 

Se o universo fosse estruturado de maneira a que um número infinito de “leis da 

física” fossem efectivadas ao longo do tempo, seria um erro pensar que há algo 

de especial quanto a encontrarmo-nos num mundo com leis tão cuidadosamente 

ajustadas. Teria de acabar por acontecer, com ou sem ajuda de um Deus 

benigno(2010, p. 193). 

A necessidade de um ente superior nos criando é totalmente explicável para 

Dennett, pois partimos da ideia de que somente algo mais complexo “cria” algo menos 

complexo. Uma espada não criaria um ferreiro, por exemplo. Com a ideia perigosa de 

Darwin há uma inversão dessa perspectiva: um organismo mais simples é sim capaz de 

dar origem a um organismo mais complexo (DENNETT, 1995, p. 511). Retirando esse 

tipo de perspectiva do campo da biologia e passando-a para as leis da física teremos, na 

conclusão de Dennett, desnecessidade de um Deus criador. 
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Outras questões filosóficas atreladas ao sentido também são abordadas por 

Dennett em sua bibliografia. Um exemplo é a questão do eterno retorno proposto pelo 

filósofo Nietzsche em algumas de suas obras
50

. Nietzsche observa o quão aterrador ou 

maravilhoso poderia ser viver a mesma vida para sempre, tendo todas as experiências, 

boas e ruins, sendo repetidas ad infinitum (DENETT, 1995, p. 184). Entretanto, Dennett 

entende que um eterno retorno com uma moralidade e um sentido criados por um ente 

acima dos seres humanos seria desrespeitoso e inútil, pois não aprenderíamos nada em 

cada “encarnação” dessa vida que sempre volta. Ao contrário, se o sentido e a moral 

desses inúmeros retornos emanassem dos próprios indivíduos isso faria com que o 

eterno retorno não fosse algo parecido com uma prisão completamente estática. Haveria 

movimento. A ascensão de sabedoria e moralidade vem do próprio indivíduo, mesmo 

ele estando dentro de um âmbito religioso. Se encararmos que alguns fatos de nossas 

vidas se repetem, mesmo que entendamos que elas não se repitam por inteiro, Dennett 

dá uma proposta de encantamento pelas nossas experiências que não só prescinde de um 

Deus, mas possui um sentido ainda maior sem ele. Ainda com Nietzsche, Dennett 

propõe um tipo de sacralização que segue a lógica naturalista. Para ele há sim algo de 

sagrado nesse mundo, e o que deve ser considerado sagrado é o próprio mundo em si 

(DENNETT, 1995, p. 520). 

A poesia, tão comum em alguns livros de Dawkins, é substituída por Dennett 

pela música. Na verdade a relação de Dennett com a música é bastante peculiar, pois 

eleentende o encantamento de maneira bastante atrelada ao conhecimento musical 

(DENNETT, 2011, p. 168), o que segue a linha de Dawkins em que o encantamento 

está diretamente atrelado ao conhecimento. Entretanto, o ar encantado na musicalidade 

de Dennett não para por aí. Ele mesmo assume que participa de corais de Igreja para 

cantar músicas de Natal. O encanto a ser quebrado tem seus encantos inquebráveis. É 

possível achar partes benéficas dentro da religião. 

Dennett observa que antes da ciência e da filosofia existia somente a religião 

como uma forma de tentar entender e explicar o mundo. Por isso, as religiões tiveram 

um papel fundamental na história da humanidade quando eram – e no caso para muitos 

ainda são – fonte de inspiração e conforto. A religião dava o sentido antes da ciência e 

da ideia corrosiva de Darwin chegarem. Ela foi capaz de ser o cimento social por muito 
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tempo, se tivermos uma visão mais funcional da mesma. Ela teve seu papel; entretanto, 

já pode e deve ser superada. A história nos faz sermos capazes de admirar a bravura dos 

espartanos ou a inteligência dos filósofos gregos em geral, não havendo a necessidade, 

com isso, de voltarmos a viver como eles (DENNETT, 1995, p. 517). A religião possui 

a sua sabedoria, mas esta sabedoria deve ser usada meramente como uma fonte de 

conhecimento para os nossos valores atuais. Assim como no caso dos gregos que 

tiveram sua religião tecnicamente extinta nos dias atuais, mas que ainda nos ensinam 

muito sobre diversos temas, as religiões em voga hoje também devem passar por um 

processo parecido, sendo fonte de um saber e não para seguirmos as mesmas à risca. A 

proposta de passagem para um pensamento científico que supere o religioso muitas 

vezes faz os neoateus soarem bem parecidos com os positivistas e com alguns 

darwinistas sociais do século XIX. A religião pode ter o seu encantamento, o seu 

sentido e até a sua função, mas a ciência tem tudo isso e ainda é mais correta, ou menos 

errônea do ponto de vista da verdade. 

Há ainda um último ponto a ser abordado sobre o encantamento de Dennett em 

relação à teoria da evolução. Esta teoria pode se demonstrar capaz de resolver 

problemas morais caso necessário? Não, mas ela pode ajudar a pensar algumas questões 

morais de alta complexidade. Porém, todo produto com uma capacidade muito alta de 

acidez e de dissolução deve ser manejado com cuidado. Dennett analisa que o 

darwinismo é capaz de acabar com “mitos”
51

 de heroísmo em ações 

contraproducentes,como no caso de gestações terem de continuar mesmo em caso de 

fetos com severos problemas (DENNETT, 1995, p. 514). Como um bom corrosivo o 

darwinismo não é visto como a solução dos problemas, e sim como a desconstrução de 

soluções que não têm dado certo. Ela nos ajuda a crescer, deixando para trás um 

pensamento infantil, e isso é de fundamental importância para o entendimento do 

(re)encantamento neoateu. Os memes, ou seja, as nossas ideias e a nossa capacidade 

racionalizar e entender o mundo, esses sim são os responsáveis pela nossa moral e pelos 

nossos valores. Estamos de certa forma presos ao darwinismo como entes naturais, mas 

livres como entes pensantes. O grande problema é que, com a “universalização” do 

ácido, ele acaba por escapar do seu rigor científico. Lembremos que a seleção natural 

proposta por Darwin está relacionada à biologia, uma área específica da ciência. Com a 

utilização desta teoria como condição para o seu ácido universal, acaba fugindo do seu 
                                                           
51

 Ele não faz nenhum tipo de reflexão sobre o seu entendimento do que são mitos. Podemos entender 

nesse contexto o mito como algo análogo a uma fábula ou mais precisamente a uma mentira. 



70 
 

papel científico e se torna uma cosmovisão. Se pensarmos sob a ótica de Schrempp, o 

ácido universal de Dennett transforma a ciência em uma narrativa mítica, já que a 

mesma dá um entendimento para além do seu papel teórico dentro da biologia. 

 

c) Christopher Hitchens 

O nosso terceiro autor, que será apresentado neste capítulo, difere de maneira 

significativa dos apresentados até aqui. Enquanto Dawkins e Dennett possuem uma 

vasta carreira acadêmica, com alguma militância dentro deste ambiente, Christopher 

Hitchens é o que podemos chamar de um militante mais prático e menos teórico. Apesar 

de ter frequentado Cambridge e Oxford e possuir, sem dúvida, um vasto conhecimento 

em diversos temas, além é claro de lecionar literatura, Hitchens foi correspondente em 

diversos países para vários veículos de comunicação. Entretanto, para entendermos de 

onde vem o seu encantamento e sentido precisamos entender como Hitchens enxerga o 

mundo e principalmente como foi a sua vida, já que este é o único cavaleiro que já 

faleceu e possui uma autobiografia. 

Hitchens nasceu em uma família de classe média britânica, sendo filho de um 

membro da marinha inglesa e de uma mulher com uma origem judaica escondida por 

ela própria. Hitchens só descobriria sua origem judaica com mais de 20 anos de idade, 

próximo ao período em que sua mãe faleceu (HITCHENS, 2011, p. 511). Sua juventude 

como aluno na faculdade de Oxford foi marcada pela militância trotskista, e também 

com visitas a países comunistas como Cuba, por exemplo. 

Hitchenspossuía uma visão político-ideológica, iniciada em sua juventude, muito 

próxima a de uma religião.O caráter de salvação de sua militância trotskista era claro, e 

um projeto de expansão desta sua visão se fazia necessário: 

Em pouco tempo todos os seres humanos compreenderiam a necessidade de 

uma revolução vinda de baixo, na qual aqueles que trabalham, lutavam e 

produziam seriam a classe governante. Aqueles com olhos para ver 

identificavam isso facilmente, enquanto aqueles cujos olhos ainda precisavam 

ser abertos sempre poderiam... (HITCHENS, 2011, p. 130). 

Não é muito difícil extrair algumas informações interessantes através dessa citação. A 

primeira, que é a mais clara, como já expus acima, é o caráter salvífico da ideologia de 
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Hitchens. As pessoas necessitam ser libertadas através da ótica marxista/trotskista. 

Podemos fazer um tipo de analogia dessa posição de Hitchens com uma forma de 

substituição de uma religiosidade mais clara para um tipo de religiosidade mais secular. 

John Rex (REX, 2008, p. 5) nota que o que funciona hoje para muitos grupos como 

“cimento social” é a política. Esta visão de mundo dava não só um caráter de militância 

local para Hitchens, mas também um caráter global. 

O segundo ponto, talvez menos claro, trata da questão de uma herança religiosa 

de Hitchens, mas que pode ser estendida aos outros neoateus. O sociólogo Robert 

Merton, observa que há uma ligação entre o protestantismo britânico e a ciência nessa 

região (MERTON, 2013, p. 38). A maior parte dos cientistas da Sociedade Real 

Britânica no fim do século XIX possuía uma vinculação direta com a religião 

protestante (MERTON, 2013, p. 31). O próprio Hitchens considera-se um ateu 

protestante de certa forma (HITCHENS, 2007, p. 14), já que apesar do contato com 

outras religiosidades e até de uma origem judaica, o mesmo foi criado num meio 

protestante. Merton por sua vez observa a herança de algumas características da 

comunidade científica de preceitos protestantes, como por exemplo os valores 

humanísticos. Hitchens enfatiza a liberdade do indivíduo, seja ele o trabalhador, ou, 

como tentei indicar no seu desencantamento, o crente fundamentalista que está, pela 

ótica neoateia, preso em um sistema de ideias equivocadas. 

A questão da liberdade do indivíduo é algo que percorre toda a vida de Hitchens. 

A sua própria visita a Cuba, por exemplo, trouxe-lhe experiências desagradáveis de 

cerceamento de suas liberdades, o que gerou críticas do mesmo (HITCHENS, 2011, p. 

164). A sua posição era diferente em relação aos Estados Unidos do que se tornou mais 

tarde, onde o jornalista britânico estabeleceu sua residência. País que era visto como um 

modelo de secularismo e de pluralidade (HITCHENS, 2011, p. 345). 

Sem entendermos a questão da liberdade dos indivíduos, jamais entenderemos 

qual era a visão de mundo de Hitchens. Sua guinada até a aprovação e o apoio das 

incursões militares dos EUA nos países do Oriente Médio após os atentados de 11 de 

setembro explicam-se por isso. Apesar de nenhuma guerra ser algo que possa ser visto 

como humanista, Hitchens realmente acreditavaque o desmantelamento de grupos 

terroristas e o afastamento de ditadores do poder eram uma missão das potências 

ocidentais. Os valores seculares devem ser espalhados. Entretanto, ao analisar a questão 

das diversas guerras ocorridas nas últimas décadas no Oriente Médio, Hitchens exerce 
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sua liberdade de criticá-las também. A Guerra do Golfo, por exemplo, é vista como um 

acordo que deu errado entre George Bush (pai) e Saddam Husseim (HITCHENS, 2011, 

p. 399). Ele também critica a relação dos EUA com a Arábia Saudita (2011, p. 400) e a 

forma como o Estado de Israel trata a questão da Palestina (2011, p. 521). Concordar 

com uma ação não significa concordar totalmente com ela. Hitchens personifica o 

exercício da livre crítica neoateia, por vezes ácida, não só das religiões, mas também de 

posições políticas
52

. 

Como pudemos observar no capítulo I, Hitchens utiliza bastante o argumento ad 

hominem, ou seja, ataques pessoais para desqualificar as posições do interlocutor. Isto 

talvez possa ser explicado pela não formação filosófica do mesmo ou simplesmente por 

uma opção para se ter razão nos debates. Entretanto, não parece que a estratégia de 

Hitchens de desencantar as religiões de terceiros através de ataques pessoais seja a sua 

única veia de pessoalidade. O seu (re)encantamento também possui meandros ad 

hominem. Algumas figuras merecem destaque no pensamento de Hitchens, como seus 

amigos pessoais Dawkins e Rushdie, e também figuras históricas no que tange à 

políticacomo Thomas Jefferson
53

 e, obviamente, León Trotsky. Porém, a figura que 

mais possui um viés de admiração e encantamento de Hitchens é sem dúvida George 

Orwell. 

A semelhança entre Hitchens e Orwell é notória, principalmente no que cerne às 

visões políticas dos dois. No entanto, não existia uma militância ateia em Orwell e este 

provavelmente é o ponto de maior diferenciação entre os dois. Hitchens observa que 

Orwell era contra o imperialismo britânico na Índia (2010, p. 16), colocando o mesmo 

até como um dos fundadores do pós-colonialismo como disciplina, já que teria feito 

registros literários da mudança de uma “sociedade imperial e monocrática (e 

paradoxalmente insular) para uma sociedade multicultural e “multiética” (2010, p. 43). 

O modelo a ser seguido não para por aí, pois a desconfiança de Hitchens em relação à 

URSS foi partilhada por Orwell (HITCHENS, 2010, p. 66) e também a sua ligação com 

o trotskismo (2010, p. 74). Hitchens também nota o caráter conservador de Orwell 

(2010, p. 105), mas isto não abala sua admiração tanto pela escrita quanto pela vida de 

Orwell. O modelo a ser seguido por Hitchens está ligado à sua ideia de luta pela 

liberdade e também à luta por uma maior igualdade entre todos. Apesar de Darwin ser a 
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grande inspiração do neoateísmo, principalmente de Dawkins e Dennett, para Hitchens 

em A vitória de Orwell (2010) o agir, a escrita e a militância são fundamentais para o 

seu encantamento. 

A característica hedonista do pensamento de Hitchens não pode deixar de ser 

citada. O encantamento do mesmo por uma vida intensa não se limita só às suas 

polêmicas posições políticas e antirreligiosas. Isto fica mais latente não somente com o 

enorme prazer em que Hitchens discorria sobre o álcool, seu fiel companheiro durante 

muitos anos, mas também na sua concepção de vida e morte. 

A imortalidade naturalista dos neoateus já aparece no primeiro best seller de 

Dawkins através do continuísmo dos genes: 

Quando tivermos cumprido a nossa missão, seremos descartados. Os genes, 

porém, são cidadãos do tempo geológico: os genes são para sempre 

(DAWKINS, 2011, pp. 88-89). 

Como Hitchens herda este tipo de pensamento que recaí sobre a teoria do gene 

egoísta e imortal de Dawkins? Através de um poema recitado pelo escritor e 

poetaargentino Jorge Luís Borges
54

. A ciência poética desse poema em específico só 

aparece quando Hitchens torna-se pai e observa o seu filho como o futuro diretor de seu 

funeral (HITCHENS, 2010, p. 465). A imortalidade genética e a possibilidade de deixar 

a vida para outro é um tipo de (re)encantamento em Hitchens, uma nova proposta de 

imortalidade. A imortalidade em relação a ele como indivíduo não é bem vista. A 

“festa” da vida tem, por essa perspectiva, que acabar. A partir do momento em que a 

mesma é eterna, seja neste plano ou em outro, ela se torna um tédio (2010, p. 454). A 

liberdade do indivíduo que pode sair “da festa” fica cerceada, pois a noção de um 

destino inexorável pode ser analisada como uma barreira à liberdade. Podemos ver 

claramente uma nova proposta em relação à proposta religiosa que existe no meio 

judaico-cristão ao qual Hitchens está inserido. A vida como um momento indica a veia 

hedonista deste autor, mas com a perpetuação genética há a existência de algo que esteja 

para além do viver intensamente o momento e, dialeticamente, algo que justifique essa 

maneira de se viver. 

                                                           
54

 “Qual homem se curvou sobre o sono de seu filho refletindo 

      Como aquele rosto verá o dele quando frio repousa? 

      Ou pensou, quando sua própria mãe beijou seus olhos, 

      Como foi seu beijo quando seu pai a cortejou?” (HITCHENS, 2010, p. 277). 



74 
 

Hitchens expandiu um pouco mais as possibilidades dos compensadores 

neoateus. Além do secularismo, seu viés político, ideológico e seus outros 

encantamentos nos levam a uma maior abrangência de sentidos. Ele resume suas 

próprias ideias: 

Uma vida com um mínimo de amizade, amor, ironia, humor, paternidade, 

literatura, música e a chance de participar de batalhas pela libertação dos outros 

não pode ser chamada de “sem sentido”, a não ser que a pessoa que a vive seja 

um existencialista e escolha chamá-la assim (HITCHENS, 2010, p. 453). 

Não há como negar que Hitchens sai somente de concepções filosóficas 

naturalistas e aumenta o poder de persuasão neoateu aos seus leitores. O caráter 

salvífico de libertar aqueles que estão presos no mundo religioso parece uma missão. 

Hitchens mesmo no fim da sua vida continuou a favor da luta pela liberdade secular. 

Seu caráter missionário dos tempos de militância trotskista não desaparece em sua 

militância pró-ateísmo: os religiosos precisam ser salvos do mundo violento da religião. 

 

d) Sam Harris 

Sam Harris é o autor analisado aqui com a menor quantidade de bibliografia 

disponível, até por ser mais novo que os outros três. Focarei meus argumentos da 

construção de um novo sentido no pensamento desse autor no livro The Moral 

Landscape (2010). 

Na obra Harris traz uma proposta ousada, a de que a ciência é capaz de 

determinar os valores humanos. Como isto seria possível? Segundo o mesmo as 

questões de sentido, bem estar e propósito da vida são questões ligadas a indivíduos 

com consciência (HARRIS, 2010, p. 1). Partindo deste princípio, ele entende que a 

moralidade vem interligada para a maior parte da população à questão religiosa. Deus 

diz o que é certo e errado e pessoas conscientes desses fatos tendem a seguir essas 

diretrizes (2010, p. 2). Entretanto, o objetivo de Harris é exatamente subverter a questão 

da religião como base central da moralidade, pois, como vimos no capítulo anterior, 

para ele e os outros neoateus a moralidade religiosa é defasada. Aqui temos a tentativa 

clara de substituir os valores científicos pelos valores religiosos. Harris observa que a 

moralidade deve ser considerada um ramo não desenvolvido da ciência (2010, p. 4). Ele 
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reconhece que sua visão da existência de bem e mal é partilhada, normalmente, por 

religiosos
55

. 

A grande questão para Harris é tentar indicar quais seriam esses valores 

científicos. Nesse livro ele tenta exemplificar, inclusive colocando várias vezes a 

religião como contraponto, que a questão mais importante proposta por ele como uma 

moral “boa” é a que mais espalha o bem estar entre os indivíduos. Dito isto, podemos 

observar que qualquer tipo de preceitos morais que sejam variáveis são descartados a 

priori. A procura de Harris por valores morais tem uma ligação direta com a questão da 

utilidade, claro que levando em consideração a moral em sociedade e não só de um 

indivíduo, algo que a ciência seria capaz de desenvolver. Com isto algumas culturas são 

vistas como melhores que as outras no que diz respeito à questão moral, apesar de 

existirem vários “picos na paisagem moral” (2010, p. 33), o que dá um caráter de maior 

diversidade em relação ao tipo de moralidade que deve ser seguida. 

Parece surgir uma questão fundamental ao analisarmos esse ramo não 

desenvolvido da ciência, como proposto por Harris, que é a real capacidade da ciência 

de determinar os valores humanos. Harris entende que não precisamos saber o porquê 

devemos valorizar, por exemplo, a saúde. Entretanto, estudar a saúde de maneira 

científica ajuda a entendermos como podemos maximizá-la. Ele retorna com isto a 

ciência ao lugar de entendimento dos fatos, mas que deve ser usada de maneira em que 

potencialize o que é entendido como boas ações. Não obstante, a questão do porquê uma 

ação é boa não parece ser respondida cientificamente, mas sim deve ser respaldada pelo 

conhecimento científico. A tese central de Harris tende a acreditar na moralidade e nos 

valores com a análise das culturas em relação ao que é bom e o que é ruim, e como 

maximizar isso, através de um maior conhecimento científico e, consequentemente, de 

um maior entendimento do mundo.  

A proposta de Harris não parece ser formulada em diretrizes específicas, mas 

sim combatendo, novamente, as questões em que a religião aparece para elevar, de certa 

forma, o sofrimento. Ele contrapõe algumas visões religiosas em relação à questão do 

prazer, algo que já havia começado com Hitchens. A ciência, em suas diversas 

ramificações, sendo capaz de entender o que é bom ou o que é ruim pode tentar 

maximizar o que é bom e substituir, para ele, outras visões de mundo. 
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 Ele diz isso especificamente no seu TED Talk. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=Hj9oB4zpHww. Acesso: 16/07/2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=Hj9oB4zpHww
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Como uma consequência lógica do prazer, há em vários pontos do pensamento 

de Harris a defesa pela legalização das drogas. As mesmas são vistas como algo 

relacionado à liberdade do indivíduo e a proibição das mesmas, segundo Harris, está 

relacionada à religiosidade, no caso específico dos EUA, que possui certa aversão ao 

prazer (2009, p. 187). O caráter hedonista e utilitarista do seu pensamento volta com 

bastante força neste tema. Harris pensa no prazer que as drogas proporcionam e que 

fazem parte do que é essencial para o homem: a busca de alteração na consciência. 

Segundo ele, no artigo intitulado Drugs and The Meaning of Life(2011) todos nós 

buscamos alteração na nossa consciência, seja com uma comida ou com o cheiro de 

alguma coisa. Entretanto, alucinógenos são vistos por Harris como rituais de passagem, 

algo indispensável para o ser humano
56

. Seja para o bem ou para o mal, as drogas 

alucinógenas levam o indivíduo a estados de consciência que o mesmo dificilmente 

terianormalmente sem a utilização dessas substâncias. Harris observa que as drogas 

trazem um tipo de conhecimento que horas e horas de reflexão jamais poderiam trazer. 

Há certa mística nesse tipo de pensamento, sem dúvida, mas Harris não se contenta 

somente com a experiência com alucinógenos para desenvolver esse assunto. 

Em seu livro A morte da fé (2009), Harris observa em algumas poucas páginas a 

questão do misticismo oriental. Surpreendentemente, ele parece menos preocupado com 

o desencantamento desse fenômeno e mais preocupado em fazer uma contraposição 

entre o mesmo e a religião. Primeiramente ele discorre sobre a sabedoria filosófica 

advinda desse meio, comparando a mesma às grandes religiões ocidentais
57

: 

Quando os grandes filósofos místicos do Oriente são comparados com os 

patriarcas das tradições filosóficas e teológicas do Ocidente, a diferença é 

inegável: Buda, Shankara, Padmasambhava, Nagarjuna, Longchenpa e 

inúmeros outros até hoje não tem equivalentes no Ocidente. Em termos 

espirituais, parece que estamos montados nos ombros de anões (2009, p. 251).  

Harris se atém ao fato de que a metafísica é muitas vezes deixada de lado por esses 

pensadores. 
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 Em dado momento do artigo, Sam Harris diz que sua filha em algum ponto de sua vida deverá 

experimentar drogas alucinógenas como o LSD, pois o aprendizado que se retira dessa experiência é 

enorme. 
57

 O leitor mais atento observará o claro equívoco de Harris aqui. Geograficamente falando, o judaísmo, o 

cristianismo e o islamismo são religiões orientais. Não podemos negar que as duas primeiras entretanto, 

têm boa parte de sua história (mas bem longe de ser toda), vinculada ao Ocidente, algo que já não 

acontece tanto com o Islã. 
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Essa apologia ao pensamento oriental explica-se também através da questão da 

meditação. Como vimos acima, Harris tem particularmente uma relação de admiração 

por estados alterados de consciência. A meditação tem um caráter de retirar o “eu” da 

consciência do indivíduo, tentando, segundo Harris, entender nossos pensamentos como 

na terceira pessoa (2009, p. 256). O neurocientista até faz uma contraposição entre a 

meditação e a experiência com drogas alucinógenas
58

, dizendo que as drogas são como 

se sentar num foguete sem direção, enquanto a meditação chega a mesmos estados de 

consciência, porém de maneira mais fortuita (e difícil). A questão da espiritualidade 

também é abordada de maneira positiva, mas sem muita reflexão sobre o termo em si: 

Uma vez vislumbrada a ausência de “eu” da consciência, a vida espiritual pode 

ser considerada como um processo de libertar a atenção cada vez mais, até que 

esse reconhecimento possa se estabilizar. É aqui que a relação entre ética e 

espiritualidade se torna inescapável. Uma vasta literatura sobre a 

meditaçãosugere que as emoções sociais negativas como ódio, inveja ou rancor 

se originam e se ramificam da nossa percepção dualística do mundo. Emoções 

como o amor e a compaixão, por outro lado, parecem tornar nossa mente mais 

maleável em termos meditativos, de modo que fica cada vez mais fácil se 

concentrar sob essas influências (2009, p. 255). 

E há ainda a contraposição entre religião e misticismo: 

O misticismo é uma forma de conhecimento racional. A religião não é. O 

místico reconheceu algo sobre a natureza da consciência que antecede o 

pensamento, e esse reconhecimento é suscetível a uma discussão racional. O 

místico tem razões para o que acredita... A religião não é nada mais do que 

maus conceitos, conservados no lugar de bons conceitos, para todo o sempre. É 

a negação – ao mesmo tempo cheia de esperança e cheia de medo – da vastidão 

da ignorância humana (2009, p. 257). 

É interessante notarmos, como nestas oito páginas de A morte da fé (2009, pp. 

250-258), Harris é mais enfático sobre o que se seguir no lugar das religiões do que no 

livro The Moral Landscape inteiro. O mais surpreendente é que apesar de tentar obter 

valores bons ou ruins de maneira científica, muito de sua concepção de valores bons 

estão arraigados em religiosidades místicas orientais. A respeito da expansão da mente 

através de psicoativos que dão prazer momentâneo, meditação, religiosidades e 
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Drugs and The Meaning of Life. 
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sabedoria/filosofia orientais
59

, Harris parece muito ligado ao que se chama movimento 

de Nova Era. Movimento que dá bastante ênfase à questão da sabedoria e do misticismo 

oriental, apesar de levar traços de religiões ocidentais em si (PARTRIDGE, 2004 p. 87). 

Harris se alinha aos outros quatro neoateus na questão de que a ciência ajuda a resolver 

questões morais, até com mais ênfase. O descarte das religiões não é totalmente aceito 

pelos outros cavaleiros que enxergam algo de bom em algumas delas. Entretanto, 

eleleva isso ao extremo defendendo o misticismo oriental, de uma maneira análoga ao 

que um praticante assíduo da Nova Era – o que ele efetivamente é em vários aspectos – 

faria. 

 

2.3 O fio condutor: os valores seculares 

A questão moral dentro do neoateísmo tem uma importância fundamental. Como 

tentei indicar no primeiro capítulo, o embate à moralidade das religiões é algo ímpar 

para que exista uma retirada do sentido das mesmas. O principal ambiente onde essas 

discussões parecem ocorrer é na internet. O anonimato que muitas vezes é relacionado à 

internet não parece ser um recurso muito utilizado pelos ateus. A liberdade de expor 

suas opiniões e principalmente de encontrar informações e pessoas que partilham a 

descrença em relação a qualquer tipo de ente religioso parece colaborar para essa “saída 

do armário” online que ocorre com os neoateus. 

Chalfant (2011, p. 26) percebe essa característica em que a internet parece 

constituir um espaço no qual os ateus conseguem debater livremente, mesmo em 

sociedades bastante religiosas. Entretanto, para ele, politicamente falando, os ateus não 

são um grupo uníssono, pois o ateísmo em si não é uma ideologia galgada em valores 

políticos. Posição corroborada por Frank Pasquale, ao analisar os estudos de Stephen 

Bullivant sobre os alunos descrentes na Universidade de Oxford. Segundo Pasquale, o 

estudo apontou que não há nenhum tipo de uniformidade no entendimento dos termos 

“agnóstico” e “ateu” (PASQUALE, 2013, p. 5). Seria exatamente a pluralidade e a 

diversidade em relação às posições filosóficas e políticas que constituem o ateísmo 

contemporâneo. Apesar de os novos ateus pertencerem a diversas correntes ideológicas, 

                                                           
59

 Isso inclui também a prática de artes marciais. Como o próprio jiu-jitsu abrasileirado pela família 

Gracie, mas que possui raízes orientais. Há um artigo especificamente sobre este tema escrito por Harris 

chamado The Pleasures of Drowning. Disponível em: http://www.samharris.org/blog/item/the-pleasures-

of-drowning. 
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há sim a existência de uma luta política em comum entre os neoateus: a luta pelos 

valores seculares. 

Steven Kettell analisa os dois locais em que os quatro autores neoateus estão 

localizados – Estados Unidos e Grã-Bretanha – e suas instituições seculares. Segundo 

ele nos Estados Unidos existem: American Atheists, the Center for Iquiry, the Freedom 

from Religion Foundation, the Secular Coalition for America, the American Humanist 

Association, the Military Association of Atheists and Freethinkers e the Council for 

Secular Humanism. Além destes, Kettell observa que o National Atheist Party foi 

criado em março de 2011 para influenciar as eleições nos Estados Unidos (KETTELL, 

2013, p. 64). 

Na Grã-Bretanha existem também vários grupos, sendo os dois principais: the 

British Humanist Association e the National Secular Society. 

A página dos American Atheists (ateus americanos)
60

 inicia a sua própria 

descrição observando a necessidade de separação de Igreja do Estado. A ATEA, no caso 

brasileiro, também se atém a esse ponto
61

. Outro ponto interessante, que também é 

exposto no site da ATEA, é a questão dos valores éticos seculares, algo partilhado 

também pelos ateus britânicos da Atheism UK
62

, que são sem dúvida os mais ácidos em 

seu próprio site ao se descreverem como desafiadores da fé religiosa. 

Os valores seculares, entretanto, não são entendidos como o livre trânsito das 

diversas crenças, por estes grupos. O “desbatismo” coletivo promovido pela ATEA em 

São Paulo, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013 ocorrida no Rio de Janeiro, 

é um exemplo claro disso
63

. Daniel Sottomayor, líder da ATEA, desbatizou seus 

seguidores com um secador de cabelo, para substituir a água do batismo pelos ventos do 

secularismo. O rito teve um caráter de protesto em razão dos gastos públicos utilizados 

na Jornada Mundial da Juventude. É interessante notarmos como, até para se 

desvincular de uma religião, há uma promoção de um rito de passagem ou iniciação, 

característico das mesmas. Entretanto, a principal ênfase dada por todos esses sites ateus 

é que a moralidade pode prescindir da religião. 
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http://www.atheists.org/about-us. Acesso em: 15/07/2014. 
61

https://atea.org.br/. Acesso em: 15/07/2014. 
62

http://www.atheismuk.com/about/principles/. Acesso em: 15/07/2014. 
63

http://oglobo.globo.com/rio/ateus-farao-desbatismo-coletivo-no-dia-da-chegada-do-papa-ao-rio-

9059758. Acesso em: 15/07/2014. 

http://www.atheists.org/about-us
https://atea.org.br/
http://www.atheismuk.com/about/principles/
http://oglobo.globo.com/rio/ateus-farao-desbatismo-coletivo-no-dia-da-chegada-do-papa-ao-rio-9059758
http://oglobo.globo.com/rio/ateus-farao-desbatismo-coletivo-no-dia-da-chegada-do-papa-ao-rio-9059758
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As organizações possuem alguns temas segundo Kettell (loc. cit.) que são 

recorrentes: a separação da religião nas políticas públicas; a questão da saúde pública 

que incluem desde eutanásia em caso de doentes terminais e a liberdade de pesquisa 

com células-tronco; a já citada educação separada de bases religiosas, como no caso 

criacionista nos Estados Unidos e as escolas religiosas na Grã-Bretanha; e ainda as 

questões de direito civil como no caso dos casamentos gay. Há, certamente, uma 

tentativa de separação dos valores religiosos da esfera pública. 

Vale lembrar que segundo Pierucci (apud CAMPOS, 2013, p. 45) a 

secularização é compreendida pelo desencantamento do mundo. Enquanto o segundo é a 

luta contra a magia, seja pela própria religião ou pela ciência, a primeira é uma luta 

posterior do que está vinculada à militância pelo afastamento da religião do Estado. 

Como ciência e religião juntas combatem a magia, poderia existir algo de religioso 

dentro do secular também? 

Como observei anteriormente, Merton no seu estudo sobre cientistas britânicos 

no século XVIII e a relação dos mesmos com o protestantismo, notou que boa parte dos 

cientistas adotou os valores humanísticos advindo dessa religião. Esta relação não para 

nesse autor. Onfray também observa como o secularismo possui um caráter análogo ao 

judeu-cristianismo. Onfray em seu Tratado de ateologia (2007) entende algo parecido 

com o que Nietzsche expôs em seu livro O Anticristo (2001). A questão é mais 

fundamental do que somente deixar Deus e as outras figuras religiosas de lado. É 

preciso romper também com o pensamento epistemológico do cristianismo/platonismo, 

o certo e errado, o bom e mau precisam ser revistos. Onfray observa que ao espalhar os 

valores seculares através da submissão ao poder político e ao patriotismo (ONFRAY, 

2007, p. 186) faz-se com que os valores seculares tornem-se cristãos. O exemplo entre 

os nossos neoateus pode ser encontrado em Hitchens, em sua guinada à direita quando 

apoiou a Guerra ao Terror (HITCHENS, 2011, p. 337) e também ao entender esta 

guerra como uma luta pela sua própria liberdade. Harris também apoia o discurso 

beligerante que ele considera secular, apesar dos inúmeros elogios à política do Estado 

de Israel em relação aos palestinos (HARRIS, 2009, p. 155). A visão de mundo 

neoateia, mesmo no que concerne às suas preferências políticas, também possui traços 

de uma religiosidade. Mark C. Taylor (apud CHALFANT, 2011, p. 16) entende isto não 

de uma forma crítica, mas sim numa abordagem substitutiva. Ele analisa, assim como 

Merton, a herança dos valores humanísticos do ateísmo, em que segundo o mesmo a 
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lógica da religião fica intacta. A convicção de que há uma essência da realidade é a 

mesma, a única diferença é que no pensamento religioso isso advém de Deus, enquanto 

no ateísmo isso advém da soberania do sujeito humano. 

Os valores seculares não estão totalmente livres de traços religiosos. Seja do 

fundamentalismo de alguns indivíduos em relação às práticas religiosas alheias, que 

acabam confundindo o secularismo com valores antirreligiosos, ou simplesmente a 

herança de uma ética cristã. Devemos lembrar que o desencantamento do mundo 

promovido pela ciência, o qual os neoateus se alinham, teve uma forte influência, 

segundo Weber, na racionalização de algumas religiões como o protestantismo ascético 

e o judaísmo (PIERUCCI, 2005 p. 108). A herança não desaparece por inteiro, apesar de 

existirem novas propostas. 

 

2.4 Entendendo o(re)encantamento 

Patrick Curry (2012, p. 7) observa que a narrativa de desencantamento do 

mundo, proposta por Weber, é realmente plausível. Por outro lado, precisamos entender 

os limites dessa narrativa, e por isso tentei utilizar as figuras mais conhecidas no 

combate às religiões atualmente, para tentar entender como se dá a ressignificação de 

encantamento proposta por eles. Tentei enumerar boa parte do que entendo como 

(re)encantado, já que há um desencantamento dialético com o (re)encantamento 

neoateu, e boa parte desse processo está vinculado à questão da diversidade. 

Diversidade esta observada por Partridge na sua proposta de religião do self, 

caracterizada por movimentos como os de Nova Era. Chalfant também observa a 

questão, mas já dentro do próprio ateísmo, entendendo que a diversidade política e 

moral do ateísmo na internet é fundamental para entendermos os mesmos. Mesmo 

discordando que não exista somente a diversidade de opiniões, como no caso dos 

valores seculares sendo algo primordial para boa parte das representações ateias, não há 

como divergir que possam existir neoateus liberais, conservadores, trotskistas e outros. 

Entretanto, nas grandes religiões também não há uma unidade política e nem teológica. 

Como exemplo, temos católicos ultraconservadores, como no caso de Mel Gibson, 

temos católicos que estão alinhados com discursos mais de esquerda, como no caso de 

Leonardo Boff e outros intelectuais da Teologia da Libertação, e também temos vários 

católicos no meio dessas duas pontas. A separação da esfera política da esfera religiosa 
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é uma característica da modernidade, não há como pensar numa religião ou num sistema 

de crenças como algo alinhado a uma corrente política, exceto, talvez, em pequenas 

seitas ou grupos. O que há na modernidade, e podemos alinhar o neoateísmo nisto, é 

uma crise institucional como observada por Hervieu-Leuger em seu livro O peregrino e 

o convertido (2008), que recai em uma pluralidade e muitas vezes em uma mistura de 

diversas crenças. 

No caso das grandes religiões e até da Nova Era, há características visíveis que 

podem ser enumeradas para que as mesmas sejam consideradas participantes dessas 

religiões. Acreditar em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos é uma característica do 

cristianismo, o mesmo vale para o profeta Muhammad e o Islã. O caso mais difícil 

talvez seja o dos adeptos da Nova Era, mas algumas características como a utilização do 

misticismo e do conhecimento oriental
64

 são notáveis. 

Com a principal característica política, que é a luta pela separação da religião e 

do Estado, temos a ideia que une os neoateus no espaço público. Como observado por 

Cliteur o secularismo não é só exclusividade dos ateus e dos irreligiosos (CLITEUR, 

2010, p. 16). Existem inúmeros religiosos seculares, se entendermos o secularismo 

como a aceitação da crença ou descrença do próximo e, também, a livre crítica às 

religiões. 

 

2.5Ethos da ciência 

Pierucci entende que a ciência não dá sentido, e a diferencia de todas as outras 

visões de mundo: 

Todas as visões de mundo são o que são, precisamente porque não são 

científicas: elas dão sentido. A moderna ciência empírica, não. “Quem ainda 

hoje continua a acreditar”, pergunta-se Weber em certo momento de sua 

conferência, “que os conhecimentos da astronomia, da biologia, da física, ou da 

química pudessem nos ensinar algo sobre o sentido do mundo, ou tão-somente 

pudessem nos apontar as pegadas de tal sentido, se é que isso existe? Se existem 

conhecimentos capazes de fazer secar até a raiz a crença de que existe algo que 

se pareça com um sentido do mundo, eles são fornecidos por ela, a ciência” 

(PIERUCCI, 2005, pp. 154-155). 
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Seria a ciência capaz de retirar completamente o sentido e não fornecer outro 

sentido de mundo? Há primeiramente valores intrínsecos e também uma visão 

compensatória que fornece o sentido segundo os autores que serão aqui abordados. 

No campo da ciência, Merton também analisa certos valores necessários para a 

prática do cientista. Sendo assim, o sociólogo norte-americano entende que há na 

ciência não só costumes com um fundamento metodológico, mas também há a 

necessidade de valores que são vistos como corretos e bons (MERTON, 2013, p. 185). 

Merton subdivide esses valores da ciência em quatro: 

1.Universalismo: a ciência deve ter um valor universalista, pois sua abrangência não 

deve se limitar a um grupo social específico. O etnocentrismo é, portanto, 

incompatível com o universalismo (MERTON, 2013. p. 186). É claro que existem 

momentos pontuais na história em que a ciência se funde com ideologias não 

universalistas, como no caso do nazismo, em que uma etnia era considerada, a 

priori, “melhor” que as outras. Ideologias como o nacionalismo, que também ocorria 

no caso nazista e limitam o território da ciência, também não são compatíveis com o 

universalismo. A ciência possui um valor que não pode ser limitado, por isso, 

segundo Merton, muitas vezes ela entra em conflito com instituições que condenam 

o universalismo
65

. Portanto, a ciência se desenvolverá proporcionalmente ao nível 

de democracia que determinada sociedade possui. Quanto mais democrática a 

sociedade, mais universalista a ciência poderá ser. 

 

2. Comunismo: não há neste termo algo estritamente relacionado à ausência de 

propriedade – no caso intelectual – das descobertas científicas. O que ocorre é que 

as descobertas são para todos, sendo as mesmas um produto de colaboração social 

que tem como foco a comunidade. Merton ainda aborda que o conhecimento da 

ciência “reflete-se no reconhecimento dos cientistas de sua dependência de uma 

herança cultura” (2013, p. 193). A dívida do cientista com outros cientistas faz dessa 

comunidade algo mais funcionalmente plausível. A lógica capitalista é incompatível 

com esse valor, pois com a questão das patentes o uso e o não uso são controlados, 

algo que muitas vezes causa conflitos com cientistas patenteando seus trabalhos para 

que exista um domínio público (2013, p. 194). 
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3. Desinteresse: Merton define o desinteresse como uma característica do ethos 

científico, pois há a necessidade da honestidade intelectual, principalmente no que 

cerne às fraudes e/ou ao plágio, dentro do âmbito da ciência. Entretanto, ao invés de 

entender essa questão como sendo algo relacionado a uma moralidade excepcional 

dos cientistas, o autor observa que a própria forma como a ciência é constituída faz 

com que a integridade dos cientistas seja grande. As atividades dos cientistas estão 

sempre alinhadas a um controle rigoroso e, muitas vezes, à livre crítica. Portanto, 

mesmo com a grande competição dentro do âmbito da ciência, poucas vezes existe o 

apelo a meios ilícitos entre cientistas concorrentes, já que aquele que é pego 

fraudando resultados perde sua credibilidade dentro da ciência. 

 

4. Ceticismo organizado: neste ponto, Merton volta às tensões que a ciência possui 

em relação a outras instituições. Sendo assim, o seu caráter universalista alinha-se 

ao ceticismo em relação às respostas dadas por outras instituições. A Igreja, a 

economia e o Estado acabam tendo seus dogmas, muitas vezes, invalidados pelas 

descobertas científicas (MERTON, 2013, p. 197). Não há uma clivagem entre o 

sagrado e o profano, sendo que tudo e todos podem ser analisados objetivamente. 

 

As quatro características acima, que segundo Merton destacam o que ele chama 

de ethos da ciência, podem ser alinhadas principalmente no que concerne à divulgação 

científica mais atual. O universalismo, com uma ciência sendo o menos excludente 

possível; ela é uma proposta para todos. O comunismo, que faz a ciência utilitária e com 

relação ao aumento do bem comum. O desinteresse, ligado à honestidade intelectual e à 

forma de se comportar do cientista que deve prezar pelo zelo e pelo rigor em suas 

asserções. O ceticismo organizado, que traz as respostas da ciência independentemente 

de outras respostas. 

Merton observa, em relação ao desinteresse, que o cientista não precisa lidar com 

o público leigo (2013, p. 196). Isso mudou substancialmente nas últimas décadas com a 

divulgação científica, em que os novos porta vozes estão engajados em trazer a ciência, 

como um todo e não só suas descobertas, para o público leigo. Merton entende que o 

público leigo optará, normalmente, pelos mitos ao invés das explicações da ciência. 

Merton pode estar certo neste ponto, entretanto, um cientista que propõe respostas 

desmagificadas, sem nenhum conteúdo com certa dose de ressignificação, é algo muito 
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mais relacionado aos embates altamente técnicos e acadêmicos do que à divulgação da 

ciência mais atual, na qual o neoateísmo inclui-se. Se o público leigo prefere os mitos à 

ciência e à sua linguagem, que por vezes é árida e distante do seu entendimento de 

mundo, há a necessidade de mitificar a ciência como maneira de persuadir o público 

leigo. Uma ciência mítica ou poética precisa existir para que chegue até o grande 

público.  

 

2.6 Os novos compensadores 

As novas propostas de encantamento feitas por Dawkins, Dennett, Hitchens e 

Harris até aqui se assemelham, como já observado anteriormente, a algo parecido com a 

religião do self. Vale observar que não estamos chamando, por ora, o neoateísmo de 

religião, e sim que se pensarmos na multiplicidade de encantamentos, indo do 

“maravilhamento” do cosmos ao trotskismo e passando por práticas da Nova Era, há 

algo de muito individualizado nas concepções dos quatro autores. Estaremos limitados a 

isso? O neoateísmo é, como Chalfant propôs, algo necessariamente individualizado e 

com enormes pluralidades de ideias? A resposta que Schrempp dá na sua análise direta 

de uma das influências e, por que não parte direta, do neoateísmo advém da divulgação 

científica
66

. 

Pensando de maneira um pouco mais mercadológica, Schrempp tenta entender o 

que alguém ganharia quando se alinhasse às posições da divulgação científica. Nos 

cinco fatores que ele enumera como sendo mais recorrentes, todos podem ser alinhados 

aos quatro autores aqui analisados. 

Verdade: a divulgação científica dá uma noção de verdade, de certa maneira 

superior às outras pré-científicas, incluindo é claro as religiosas. Entretanto, a 

divulgação científica possuía um caráter também voltado para as pseudociências. O 

neoateísmo coloca a verdade científica em colisão direta com o saber religioso. 

Schrempp observa que o apelo à verdade é muito mais forte que uma teoria sobre algum 

fenômeno específico da natureza (SCHREMPP, 2012, p. 224). O embate do neoateísmo 
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 Dawkins e Dennett são proeminentes figuras na divulgação científica do fim do século XX e início do 

século XXI. Harris possui essa veia também, divulgado vários estudos (inclusive seus) na área de 

neurociência. Hitchens talvez seja o que possua menos essa característica; entretanto, ele utiliza-se várias 

vezes de conceitos científicos e também faz uma defesa acirrada das posições científicas em seus debates. 
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contra a religião toma contornos de disputa de verdades, sendo a sua com o respaldo 

científico. 

Maturidade: este ponto já é mais ligado ao embate que o neoateísmo faz. 

Schrempp cita o próprio Dennett (SCHREMPP, 2012, p. 224) e a sua asserção de que 

devemos crescer e superar as visões não científicas. O religioso é visto com algo 

infantil, como possuidor muitas vezes de amigos imaginários análogos às crianças. A 

visão científica traz um amadurecimento para os divulgadores científicos. A descrença 

e/ou o ceticismo em relação às religiões traz uma forma de maturidade para os neoateus. 

Cosmos de admiração: muito ligado também a questão da verdade, entender o 

cosmos e se maravilhar com o mesmo é fundamental para a divulgação científica. 

Dawkins tem o seu maravilhar pelos cosmos notório, como já observado, em A magiada 

realidade. Hitchens, que é o menos divulgador científico dos autores abordados, 

também possui um vídeo no youtube
67

 em que fala sobre o seu encantamento por 

buracos negros e sua capacidade de distorcer o tempo. O vídeo começa com a questão 

de como se sentir inspirado, quase como uma autoajuda naturalista, aliada a uma 

sensação de transcendência (algo que Hitchens fala no vídeo). A admiração deixa de ser 

voltada para a criação de Deus como nas grandes religiões monoteístas, e passa a existir 

uma magificação do universo. Claro que há no vídeo também a negação da religião por 

parte de Hitchens. Para ele, sem a dúvida e investigação para além da religião e de suas 

mitologias jamais existiria a possibilidade de se chegar a entender melhor e observar o 

universo. O cosmos a ser admirado pode ser entendido também como uma 

contraposição do neoateísmo aos mitos religiosos. 

Continuidade de valores religiosos e humanísticos: aqui entramos nas utilizações 

de vários alegorias religiosas e/ou mitosnas obras da divulgação científica.Como o 

entender a mente de Deus na obra de Stephen Hawking (SCHREMPP, 2012, p. 228). 

Entretanto, há esse tipo de herança no neoateísmo? Dawkins é sem dúvida o que mais 

utiliza essa forma de apelo ao imaginário popular, não só para divulgar a ciência, mas 

também para combater as religiões. O seu livro O rio que saía de Éden é um claro 

exemplo disso. Não só pelo nome do livro, que é notoriamente vinculado às religiões 

abraâmicas, mas também pelo uso, até comum dentro do meio científico, de conceitos 
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 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=JXEiKPxCSdA. Acesso: 15/07/2014. 
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ligados ao menos em nome à religião, como a Eva mitocondrial
68

, por exemplo. Não 

podemos deixar de notar o seu uso da poesia nesse apelo ao imaginário popular. A 

questão dos valores humanísticos é abordada como já supracitado por Merton, que 

entende não só uma ligação forte dos protestantes com a ciência, mas também um 

continuísmo de seus valores dentro dela.  

Parentesco cósmico: este sem dúvida é um dos pontos mais importantes para a 

divulgação científica. Sagan na série televisiva dos anos 1980 Cosmos, que hoje está 

sendo apresentada por Tyson, já utilizava o slogan We are star stuff. O slogan significa 

algo como “nós somos material de estrela”, pois quimicamente somos constituídos dos 

mesmos materiais existentes nas estrelas. O neoateísmo, como foca bastante na teoria da 

evolução, trata também do parentesco cósmico, mas seu foco maior é no parentesco 

entre as diversas espécies. Não há mais um parentesco horizontal como nas religiões,em 

que todos são criações de Deus. Há agora uma árvore da vida ramificada, em que nós e 

os animais dividimos os mesmos ancestrais em dado momentopassado. 

Há um ponto não abordado por Schrempp que parece fundamental não só para 

entendermos a divulgação científica, como também o neoateísmo. Schrempp é um 

mitologista e não um sociólogo, e talvez por isso deixe passar algo fundamental para se 

entender qualquer movimento que possua mais de uma pessoa: a criação de um grupo. 

A comunidade científica é um grupo notório, em que você precisa de certos preceitos 

para estar inserido nela. O neoateísmo não é diferente. O caráter militante, as discussões 

em grupo, os diversos sites, os autores que são na maior parte das vezes cientistas a 

serem seguidos e admirados, como no caso de Darwin, isto tudo faz da inclusão no 

grupo e da sua prática dentro do mesmo ao ser inserido, algo fundamental. A posição 

política secular, os encantamentos e posições pessoais, como bem notado por Chalfant e 

os compensadores notados por Schrempp, indicam a formação de um tipo de grupo 

coeso em suas ideias ácidas em relação às religiões. 

O neoateísmo transita entre as duas características dos tempos atuais. Certa 

institucionalização e valores em comuns, mas também muitas características 

relacionadas ao indivíduo, análogas à religião do self, como proposta por Partridge. As 

convicções pessoais, como nas diferenciações de (re)encantamento dos quatros autores 

neoateus, aparece de maneira veemente. Por outro lado, o status de grupo e as 
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convicções que estão para além do indíviduo, o que por vezes é também representado 

institucionalmente, também aparecem. O neoateísmo está muito ligado a grupos de 

militância na internet, mas dá relativo espaço ao indivíduo em suas convicções. 

No próximo capítulo discutirei mais algumas características que vão além dos 

compensadores e encantamentos do neoateísmo. Estas características estarão ligadas às 

ideias de religiosidade. Tentei neste capítulo abordar como se dá o (re)encantamento 

neoateu e consegui observar várias características encantadas, muito diferente de 

qualquer estado de anomia ou niilismo provocado pelo desencantamento do mundo e 

pela perda de sentido. Há a perda de um determinado sentido e, dialeticamente com a 

saída deste sentido, há a criação de um novo sentido, tanto no âmbito individual como 

no social. O que tentarei responder no próximo capítulo é se podemos dizer que o 

neoateísmo é uma religião. 
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Capítulo III 

Religião e Neoateísmo 

 

3.1 (Re)encantamento hostil às religiões tradicionais 

No primeiro capítulo, tentei indicar o neoateísmo de Dawkins, Dennett, Hitchens 

e Harris como um movimento social. Este movimento não pertence somente a esses 

quatro autores, mas os mesmos são os representantes mais eminentes do mesmo. 

Através do conceito de desencantamento do mundo de Weber, observei o quão 

fundamental para esse grupo é a questão do embate contra as religiões. Devemos 

entender como o conceito, mesmo como uma estratégia para a superação do pensamento 

religioso, pode ser enquadrado nos propósitos do capítulo. Entretanto, fica claro, ao 

analisarmos mais profundamente as obras dos quatro autores neoateus, que há mais do 

que um mero embate à religião. O desencantamento do mundo, assim como as asserções 

sociológicas que previam uma tendência eminente a uma perda do sentido religioso, 

mostram-se mais uma estratégia secular do que um fenômeno propriamente 

globalizante. O neoateísmo não foge disto, como pude observar nas obras de Dawkins, 

Dennett, Harris e Hitchens. 

A nova proposta também é política, numa contraposição ao ensino de 

pseudociências ligadas a alguns locais específicos nos Estados Unidos que militam em 

favor do ensino do criacionismo, como uma forma de substituir a biologia 

neodarwinista. Politicamente falando, o fator de mais importância para o surgimento das 

obras neoateias, já no início do século XXI, foram os ataques às torres gêmeas do World 

Trade Center em 11 de setembro de 2001. Apesar da defesa do darwinismo em relação 

às pseudociências e, com as posições ateístas vindo de um momento anterior, notamos 

que as obras mais ácidas desses autores contra as religiões surgiram após esse atentado 

terrorista. 

Após a análise que o neoateísmo não é só um embate político, cientificista e até 

filosófico contra as religiões, mas também, como ressaltei no segundo capítulo, há uma 

nova proposta para seus seguidores, o que considero como (re)encantamento neoateu. 

Há claramente um tipo de discurso que leva a uma cosmovisão, que tenta substituir de 
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certa maneira a religião. O próprio Weber fala da possibilidade
69

 de um encantamento 

pela esfera erótica. Não obstante, ele não conceituou o (re)encantamento do mundo 

como os outros autores que analisei no segundo capítulo, mas abriu margem para tal. 

Melhor ainda, abriu margem para uma possibilidade secular de encantamento, como no 

caso do erotismo. Os diversos tipos de (re)encantamentos dos neoateus podem ser 

observados de diversas formas: apelo ao imaginário popular, utilização de práticas 

religiosas, substituição de verdades e valores religiosos pelas verdades e valores 

científicos, entre outros fatores que já enumerados no capítulo anterior. 

Finalizei o capítulo II com a asserção do mitólogo Schrempp de que existem 

compensadores na divulgação científica, relacionados com o neoateísmo. 

Compensadores que são condizentes com uma visão de mundo que prescinde das 

religiões como formalmente as conhecemos. Não obstante, Schrempp (2012, p. 224) 

afirma que a divulgação científica, que é algo bastante ligado ao neoateísmo, mas não é 

somente ateia, acaba por criar uma nova mitologia. Os compensadores estão para além 

do método científico. Eles explicam o todo e não analisam determinado processo 

através de uma metodologia científica. A questão mitológica da divulgação científica e, 

consequentemente do neoateísmo, está ligada à tentativa de atrair e persuadir os leitores 

ao seu grupo e, principalmente à sua visão de mundo. O discurso que há por trás da 

divulgação científica é persuasivo não só a favor da ciência, mas também em prol de 

uma visão naturalista de mundo. O neoateísmo por sua vez eleva isso ao status de 

confronto direto com a religião e suas asserções, tentando dar uma visão de mundo mais 

verdadeira que as respostas religiosas. 

Karl Giberson e Mariano Artigas notam três aspectos fundamentais da 

divulgação científica no período atual: 

1. A divulgação científica trabalha principalmente com questões que tratam sobre as 

origens cósmicas ou biológicas. 

2. Grande parte dos divulgadores são ateus e/ou agnósticos. 

3. A divulgação científica é muitas vezes incompatível e até hostil em relação às 

religiões (ARTIGAS; GIBERSON, 2007, pp. 7-8). 
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O caráter substitutivo da divulgação científica em relação a algumas das 

proposições religiosas – a criação, por exemplo - fica evidente com os itens acima. Há 

uma nova proposta sobre a origem (item 1), uma visão de mundo desatrelada, ao menos 

em tese, das religiões (item 2) e uma hostilidade ao pensamento religioso (item 3). 

Obviamente seria um reducionismo pensar a divulgação científica somente nestes 

termos, já que há também uma preocupação com certo rigor nas informações. 

Entretanto, podemos ver o neoateísmo como um herdeiro dessas características da 

divulgação científica. É um movimento que às vezes se confunde com a mesma. Suas 

características são parecidas, porém mais extremadas quando o relacionamos a esses 

três itens. 

Utilizando Schrempp, podemos entender que o discurso neoateu possui traços 

mitológicos intrínsecos. Entretanto, Schrempp está longe de ser o único a notar traços 

religiosos em fenômenos que são, em tese, seculares. O sociólogo francês Jean-Paul 

Williaime também nota que há características religiosas dentro de manifestações 

seculares (WILLIAIME, 2012, p. 133). O problema está mais na questão da definição 

do que é religião, e não nas características dessas manifestações seculares advindas do 

religioso. 

A pergunta que tentarei responder neste capítulo é: se essas características 

mitológicas podem ser consideradas mais do que somente traços, seria o neoateísmo 

uma nova forma de religião? Afinal, se a secularização possui o seu próprio 

(re)encantamento com certa forma de magia
70

, mesmo que seja uma magia secular, e, no 

caso do neoateísmo, há a criação de um sentido que vai na contramão ao conceito de 

desencantamento de mundo, a pergunta parece plausível. 

 

3.2 A secularização e seus mitos 

Como vimos no final do capítulo II, a questão dos valores seculares está 

relacionada diretamente ao neoateísmo, seja o neoateísmo dos nossos quatro cavaleiros 

ou dos seus adeptos. Entretanto, precisamos entender se há um secularismo proposto 

como algo políticamente livre de uma visão religiosa. Até aqui, entendemos que a 
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 Tema ao qual por limitações de espaço não pude trabalhar de forma mais sólida.Uma fonte para o 

entendimento do papel da magia secular é o livro: The Re-Enchantment of the World: Secular Magic in 

Rational Age (2009) de Joshua Landy e Michael Saler. 
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cosmovisão proposta pelo neoateísmo possui traços de religiosidade, mais 

especificamente uma religiosidade implícita. A sua luta política não pode ser deixada de 

lado, pois, como propusemos até aqui, há a tentativa de substituir uma visão de mundo 

por outra, o processo político torna-se fundamental. 

O sociólogo brasileiro Joanildo Burity, analisa a secularização como algo 

vinculado a uma narrativa sociológicaem que existem três pontos fundamentais: 

(i) uma insuperável resistência colocada pela religião à auto-afirmação do 

“homem moderno”; (ii) um vínculo natural entre a religião e o sancionamento 

da ordem estabelecida, ou, em outros termos, entre religião e integração social; 

(iii) uma tendência ao fim da religião, que já era um elemento forte do discurso 

sociológico sobre a religião (2007, p. 20). 

Podemos alinhar o entendimento do neoateísmo ao primeiro ponto. A religião é 

um entrave ao “homem moderno” e, consequentemente, à ciência. Burity entende que 

esta visão da religião trata o homem moderno como o indivíduo que finalmente 

conseguiu se livrar das amarras da soberania religiosa (2007, p. 21). Ele cresceu e se 

emancipou da soberania do rei como um enviado de Deus e principalmente se livrou de 

um mundo encantado. Há um caráter de autonomia fundamental para entender essa 

visão da relação entre modernidade e religião. Os adeptos da secularização, como no 

caso dos neoateus, conseguem assumir a responsabilidade dos seus atos, em um mundo 

para além da fatalidade divina. A história torna-se intramundana e perde a referência a 

uma externalidade (BURITY, loc. cit.). 

O grande problema, segundo Burity, é pensar nesse sistema como algo 

completamente desvinculado de um passado religioso. Utilizando Hans Blumenberg, 

Burity nota que caso se aceite a modernidade como uma autoafirmação do homem em 

relação às externalidades, há a separação do mundo do espírito e do mundo dos homens. 

Nas palavras de Burity: 

Caso se aceite que a era moderna seja caracterizada pela auto-afirmação 

humana, (...) pode-se argumentar que uma das condições de possibilidade para 

tal foi a afirmação de uma distinção entre “as coisas do espírito” e “as coisas do 

homem”, num sentido que não se encontrava na imagem medieval das duas 

cidades (Agostinho). Ou seja, a primeira expressão designava tanto um domínio 

intangível das essencialidades (BURITY, 2007, p. 22).  



93 
 

As coisas dos homens, por sua vez, designavam o terreno da própria 

emancipação. Inicialmente, procurava-se (a saber, tanto pensadores teológicos, 

como reformadores religiosos e seculares) reformular ambos os aspectos do 

primeiro domínio. Embora contingente e incerto, devido à incompletude e 

finitude de seus artífices, aquele domínio histórico dos assuntos humanos foi 

construído com uma possibilidade inscrita no coração do ato divino de criação. 

Deus havia conferido seu próprio poder criativo à humanidade, e entregara-lhe 

um mandato para exercer poder na administração da vida na terra (BURITY, 

2007, p. 23). 

Para Burity, negar que há um princípio também religioso dentro da secularização 

é um erro. Weber também nota a importância do ethos do protestantismo ascético para o 

desencantamento do mundo, assim como a racionalização deste e do judaísmo como 

fundamentais para este processo. Entretanto, a questão do homem como um ente 

racional e criativo, com um poder à imagem e semelhança de Deus, também tem, na 

linha de Burity, um pilar religioso. 

É importante termos em mente que mesmo que a secularização tenha nascido 

“impura”, com traços visíveis de religiosidade, Burity entende que pode existir uma 

ocupação do espaço religioso pelas forças secularizantes (2007, p. 28). O cristianismo 

teve sua posição ocupada pela modernidade, de maneira funcional (BURITY, loc. cit.) e 

este processo acabou por transformar o cristianismo à sua própria imagem. O 

cristianismo tornou-se algo, desta maneira, que dialoga com as forças seculares, porém 

de maneira subserviente. 

A secularização na sociologia normalmente é interpretada de duas maneiras 

(BURITY, 2007, p. 35). A primeira forma é entendida com uma condição para a 

chegada da modernidade. A superação da religião aparece como algo a ser alcançado 

para que exista o homem moderno. A religião é vista como um atraso e a secularização, 

por sua vez, como um progresso. A segunda forma está ligada ao entendimento da 

secularização como uma estratégia discursiva da modernidade. Neste ponto, o 

entendimento de Burity está vinculado a uma reocupação do espaço religioso pelas 

forças secularizantes. Há a necessidade de substituir, inclusive institucionalmente, a 

religião. Desta forma, a religião deixa de ser o cimento social, numa interpretação 

funcionalista da sociedade, dando lugar às forças secularizantes, mesmo que elas 

possuam uma origem também relacionada a uma prática religiosa – o caso do 



94 
 

desencantamento do mundo feito por algumas das religiões/seitas monoteístas na 

interpretação de Weber, por exemplo. 

O neoateísmo parece entender a religião e o seu discurso das duas maneiras 

como colocadas por Burity. Primeiramente, a religião é interpretada pelos nossos 

autores como um estorvo à racionalidade, caso lembremos da nomenclatura bright e da 

ênfase na palavra “razão” que batiza muitas das fundações dos quatro autores aqui 

apresentados
71

. A religião é vista como um obstáculo em relação à modernidade, em 

relação à ciência e, claro, em relação à razão. Entendendo desta maneira, poderemos 

observar que a religião necessariamente precisa ser superada para a constituição do 

“homem moderno completo” na visão dos autores. Homem este que, livre das amarras 

religiosas, precisaria ser um ateu. 

Por outro lado, a condição de superação da religião não é o único tema que 

vimos até aqui alinhado ao neoateísmo. Há a questão da estratégia política também. 

Estratégia esta que está bastante relacionada à questão da reocupação feita pela 

secularização em substituição da religião. Comumente, podemos observar esta questão 

mais vinculada à separação entre religião e política e entre fé e irreligião (BURITY, 

2007, p. 30). Não obstante, a reocupação proposta pelo neoateísmo não tem só o caráter 

político dessa separação; a reocupação como vimos até aqui, está para além da questão 

política. A religião deve ser substituída pela ciência, não só como uma visão de mundo 

total, que cria, lembrando novamente de Schrempp, seus próprios mitos. Dentro do 

âmbito da política, a ciência deve substituir a religião nas discussões nos espaços 

públicos, deixando a religião como um ator meramente privado e sem voz, pois esta 

voz, caso entendamos a questão da condição e da estratégia secular, é ultrapassada. 

Espero ter conseguido, de maneira razoavelmente clara, indicar como o 

neoateísmo “bebe na fonte” de algumas tradições religiosas, inclusive politicamente. A 

religião, vista como atrasada, torna-se um alvo constante para os neoateus com seu traço 

mais marcante politicamente, que está ligado à militância em prol dos valores seculares. 

Entretanto, a questão da existência de secularistas mais extremos, como no caso dos 

neoateus, que entendem muitas vezes que a religião deve ser algo meramente privado e 

não pode expor suas opiniões em espaço público, não podendo ser entendida fora de 

contexto. A grande polêmica sobre uma educação criacionista no lugar da biologia 
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neodarwinista, que é mais aceita pela comunidade científica, é um dos pontos mais 

importantes. A existência e a tentativa de espalhar a pseudociência criacionista mexem 

diretamente não só com as crenças pessoais dos neoateus, mas com a doutrinação de 

diversos jovens que acabam por aprender uma interpretação de mundo que se diz 

científica, mas não obedece ao crivo do método científico. A violência de alguns 

gruposfundamentalistas islâmicos dentro do Ocidente também não pode ser descartada. 

O homem racional para os neoateus deve estar livre de doutrinações equivocadas que 

geram pseudociências e da violência com cunho religioso. Entretanto, entender que é 

necessário um segundo ponto, algo que supere isto tudo, é fundamental para existir uma 

militância de uma visão de mundo neoateísta. Sem uma nova proposta para persuadir 

terceiros, não há como atraí-los. Tudo isto indica que a secularização, com a religião 

perdendo cada vez mais sua força, algo que foi proposto muitas vezes por pensadores 

como Marcel Gauchet (2005) e Peter Berger (1979), não ocorrerá sem a militância dos 

divulgadores da ciência e do ateísmo. Com a necessidade de um confronto e uma 

reocupação do espaço religioso, não só na política, mas também no dia-a-dia e com foco 

no pensamento dos indíviduos, isso realça que a força religiosa está mais viva do que 

nunca. 

 

3.3 Habermas e a sociedade pós-secular 

O sociólogo alemão Jürgen Habermas propõe uma maneira de se encarar a 

sociedade atual de maneira diferenciada, chamando a mesma de pós-secular. Mas o que 

é uma sociedade pós-secular? Markus Knapp clarifica-nos ao contrapor a ideia com a 

teoria da secularização: 

A religião, segundo a expectativa de muitos, seria, desta forma, cada vez mais 

marginalizada, ou quem sabe até mesmo desaparecesse completamente. Mas foi 

exatamente isso que não aconteceu: antes, a religião persiste também em 

contextos seculares de vida. Hoje, constatamos uma nova atenção voltada para a 

religião: não só na esfera da vida privada, mas especialmente também na esfera 

pública social. É no interior desse contexto que Habermas fala de uma 

sociedade pós-secular (KNAPP, 2011, p. 181). 

Vale notar que ao invés de entender um retorno da religião, Knapp entende a 

persistência da mesma. 
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Alguns autores como Paulo Barrera Rivera entendem que a religião perdeu a sua 

característica original de gerar valores (RIVERA, 2007, p. 98). Há uma transformação 

com o processo de secularização de modo que a crença religiosa continua a existir, mas 

os valores são seculares. A escola na modernidade, por exemplo, é uma instituição que 

seria capaz de gerar valores não religiosos (RIVERA, 2007, p. 96). Não obstante, o 

processo de secularização foi importante, segundo Rivera, para o fim do monopólio da 

Igreja em relação aos indivíduos. Com isto, houve também a possibilidade, e, 

consequentemente, o crescimento, de outras opções de religiões na sociedade ocidental. 

Portanto, os processos de secularização e do desencantamento do mundo não acabam 

com a religião, segundo Rivera, mas ampliam as opções e acabam por se tornar algo 

meramente relacionado à crença pessoal. Ao que parece, Rivera não se atém para as 

questões dos valores como algo de fundamental importância para o processo religioso. 

O próprio caso do cristianismo primitivo e a sua capacidade de cooptar novos fiéis 

durante o seu crescimento no Império Romano esteve ligado à questão da proposta de 

novos valores em contraposição aos valores greco-romanos (STARK, 2006, pp. 134-

137). A religião, não sendo a única “produtora” de valores na contemporaneidade, não 

significa necessariamente que perca a sua característica de definir os valores dentro da 

sociedade. Ela deixa de definir os valores da sociedade como um todo, mas em seus 

grupos específicos, que não são poucos, ela ainda tem o poder de ser uma cosmovisão. 

Sendo assim, mesmo com as previsões muitas vezes normativas da teoria da 

secularização clássica, a religião ainda possui voz no espaço público. Não só como algo 

negativo e contrapondo-se à ciência, como no caso do criacionismo e do design 

inteligente. Também não relacionado a algo que gere um comportamento violento como 

no caso dos atentados de 11 de setembro de 2001. A voz da religião também serve para 

chancelar opiniões em relação ao comportamento ético e moral, como citado por 

Habermas em relação à bioética (KNAPP, 2011, p. 186) ou até para corroborar com 

posições científicas mais atuais, como o próprio Dawkins aborda em seu livro O maior 

espetáculo da Terra (2013),ao assinar uma carta juntamente com líderes religiosos e 

cientistas em prol do ensino da teoria evolução nas escolas britânicas (DAWKINS, 

2013, p. 15). 

O diálogo entre religião e ciência, na sociedade pós-secular, ocorre sem dúvidas. 

Muitas vezes em forma de contraposição, e, também muitas vezes como cooperação 
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mútua
72

. Apesar disto, como observa Marcos André de Barros, Habermas não nega a 

questão do desencantamento do mundo e de uma maior racionalização que trouxe a 

modernidade. O ponto de divergência em relação a Weber fica nas raízes desse 

desencantamento, já que Weber notoriamente o observa no judaísmo e na ética 

protestante ascética, enquanto Habermas enxerga as raízes desse processo de 

“autodesencantamento cristão” (BARROS, 2011, p. 68) no renascimento muito atrelado 

à volta à cultura grega. 

A sociedade pós-secular de Habermas traz, numa conclusão resumida, a religião 

como ainda possuindo o seu lugar dentro do espaço público. O neoateísmo surge nesta 

esteira. Assim como as religiões institucionalizadas, como no caso do cristianismo, que 

parece ser o maior alvo das reflexões de Habermas; há, agora, uma nova voz dentro da 

esfera pública: a voz dos ateus. Não é só a voz da ciência que se faz presente, agora 

muitos já falam como ateus, e não somente como cientistas. A religião que deveria ser 

jogada para o âmbito privado, caso pensemos com a teoria da secularização clássica, 

acaba por resistir dentro do âmbito público e busca expor suas opiniões e posições 

dentro do mesmo. A persistência da religião não vem desacompanhada de uma 

reconfiguração no diálogo com a ciência, como foi exposto através do exemplo de 

Dawkins acima. Entretanto, há também uma reconfiguração das forças seculares, que 

voltam de maneira mais forte ao ataque às religiões, não só como uma forma de 

desencantamento das mesmas, mas como uma forma de lutar por uma sociedade livre 

dos valores religiosos no âmbito público. Há também, para pensarmos com Burity, uma 

forma de reocupação, deixando de lado os valores religiosos, sejam estes 

institucionalizados ou não, para termos os valores seculares, “científicos” e ateus. 

Habermas observa que a religião ainda possui a sua voz. Podemos entender que 

o ateísmo, muito por conta da militância do neoateísmo, passa a ter a sua própria voz 

dentro deste âmbito. A esfera pública na sociedade pós-secular torna-se uma disputa 

simbólica entre esses diversos grupos, religiosos ou antirreligiosos, e indica que 

entendermos a existência da pluralidade de escolhas e/ou de ofertas simbólicas dentro 

desse contexto é fundamental para o entendimento da sociedade contemporânea, ou, 

para Habermas, da sociedade pós-secular. Ele ainda entende que, apesar dos esforços da 

secularização no âmbito da esfera pública, não há como retirar o religioso da 

mentalidade dos cidadãos (HABERMAS, 2007, p. 147). Com isto dito, os indivíduos 

                                                           
72

Ver Harrison (2014). 



98 
 

religiosos precisam entender essa pluralidade de cosmovisões e posições políticas do 

pós-secular. Num Estado secular, diferentemente do pós-secular, as sanções para os 

religiosos são maiores que para os seculares. Seculares estes que normalmente 

acreditam na ciência e na modernidade como uma forma de superação da cultura 

religiosa (HABERMAS, 2007, p. 157). Há uma desigualdade entre os cidadãos 

religiosos e os seculares, pois os primeiros precisam abdicar de alguns pontos de sua 

religiosidade para a formação do Estado Liberal. Para fins desta pesquisa, devemos 

levar em consideração que a sociedade pós-secular eliminaria essas desigualdades, 

dando uma voz à religião em certos assuntos, já que Habermas entende a religião como 

algo que pode orientar a vida com normatividade e dar certo consolo (HABERMAS, 

2007, p. 269). Isso só seria possível com o entendimento do outro como igual dentro de 

uma sociedade democrática. As discussões entre cidadãos religiosos e seculares 

deveriam, sob esta perspectiva, tomar uma menos conflituosa e mais de entendimento. 

O reflexo da influência da sociedade liberal em locais ainda não totalmente 

desvinculados de regimes teocráticos acabou aparecendo durante as diversas 

manifestações em países islâmicos, denominada popularmente como Primavera Árabe. 

Além da luta pelo fim de regimes ditatoriais, vários desses países lutavam também por 

uma liberdade religiosa, que abarcaria não só os diversos segmentos islâmicos, como 

também outras minorias religiosas não necessariamente vinculadas ao Islã existentes na 

região. O ateísmo não ficou de fora. Vários grupos ateus foram criados após a 

Primavera Árabe na internet, totalizando até o final de 2013 mais de sessenta grupos, 

sendo ao menos cinquenta e cinco criados durante este período
73

. A busca por direitos 

iguais em países pouco tolerantes com divergências religiosas é algo ainda bastante 

problemático, tendo em vista a influência de diversos grupos islâmicos radicais em 

alguns destes países. O caso da nova Constituição da Tunísia, apesar de manter o Islã 

como religião oficial, retira a mesma do aparato jurídico do país
74

. Não há ainda uma 

sociedade pós-secular e nem secular dentro do ambiente dos países da Primavera Árabe. 

Entretanto, a influência do que Habermas entende como sociedade pós-secular se faz 

presente. Há o princípio de abertura para um diálogo entre diversas religiões e também 
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irreligiões. No caso da Tunísia, especificamente, apesar de uma religião oficial existir, a 

lei se transforma em algo secular e protetora dos direitos da heterogeneidade da crença 

de seus indivíduos, algo parecido, porém de maneira ainda não tão sólida, com o que 

entende Berger ao observar determinados espaços como seculares. 

No caso ocidental ainda existe bastante o que ser secularizado para alguns. 

Rivera observa que o termo “secularização” advém da expropriação dos bens da Igreja 

por parte doEstado, e após sua introdução no campo da sociologia através de Weber, ele 

possui não só um viés de recusa aos votos monásticos, mas também de contraposição à 

sacralização (RIVERA, 2007, p. 90). Portanto, é de fundamental importância no sentido 

secular dentro do âmbito da sociologia, a ausência do religioso. Onfray em seu Tratado 

de ateologia (2009) observa que não há uma verdadeira secularização, pois a religião 

ainda dita certas regras. Para ele o “pensamento laico não é descristianizado, mas cristão 

eminente” (ONFRAY, 2009, p. 186). O próprio Dawkins observa o preconceito que 

ateus sofrem, principalmente quando estão inseridos dentro de um grupo religioso mais 

fundamentalista. A campanha feita por Dawkins para que os ateus “saíam do armário”, 

The Out Campaign, tornou-se relativamente impactante dentro da sociedade britânica
75

, 

chegando até a ilustrar ônibus com frases ateístas em Londres, a capital inglesa
76

. A luta 

para a secularização e para um orgulho ateu também existe na sociedade pós-secular. 

Não há apenas espaço para a religião ter sua voz, mas há também a livre crítica e a voz 

dos contrários à religião. 

Da mesma forma que as religiões e o próprio ateísmo têm uma participação ativa 

dentro da esfera pública na sociedade ocidental, a luta para uma sociedade com essa 

participação de fiéis e infiéis dentro da esfera pública também começa a ocorrer em 

sociedades ainda não seculares, como no caso de alguns países islâmicos. O pulo para 

uma ausência total da participação da religião em discussões públicas parece distante 

nas duas questões. O pós-secular, talvez, nunca tenha sido totalmente secular. 

Entretanto, a luta por um lugar ao sol dentro do espaço público não vem só dos diversos 

tipos de religiosidades existentes na sociedade. O neoateísmo acaba também lutando 

pelo seu espaço. 
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3.4 Traços religiosos do neoateísmo 

O antropólogo brasileiro Flávio Gordon em sua tese crítica aos neoateus, 

intitulada A cidade dos brights, faz a asserção de que o neoateísmo é um 

posicionamento religioso (GORDON, 2011, p. 25). Gordon entende que os ateus, no 

âmbito ocidental/cristão – onde os quatro autores analisados na pesquisa se enquadram 

– jamais conseguem fugirda sombra paterna cristã. Há a necessidade da conversão e da 

salvação dos indivíduos que recebem a mensagem. 

Nossos quatro autores já refletiram sobre a questão do neoateísmo ser uma 

religião. Na verdade Dawkins e Dennett iniciaram a discussão anteriormente, 

respondendo às acusações que a ciência recebe de também ser uma forma de 

religiosidade. Dawkins afirma que a religião pode ser considerada um meme ou, para ser 

mais exato, vários “memes”. No seu ensaio Viruses of the Mind (1993), ele distancia o 

conceito de ciência do que chama de vírus da mente. Dawkins trata de ideias que são 

prejudiciais ao ser humano como algo análogo aos vírus de computador, sendo ambos, 

em boa parte dos casos, moldados para se espalharem. Fazendo analogias com a religião 

e as ideias prejudiciais, que por vezes algumas seitas possuem, ele observa que acaba 

tornando-se plausível para uma mente infectada por uma ideia ruim, um vírus da mente, 

ter comportamentos extremos, tornando-a uma suicida ou assassina, por exemplo. A 

ciência, por sua vez, parece escapar de ser um vírus da mente, pois apesar de suas 

ideias, que por vezes parecem uma epidemia virótica, precisam passar pelo método 

científico. O crivo da ciência faz com que a mesma não seja considerada, ao menos para 

Dawkins, um vírus da mente. Ela possui algo fundamental desatrelado ao entendimento 

dos neoateus do conceito de religião: a crítica aos preceitos estabelecidos, posição 

também compartilhada na sociologia da ciência por Merton (2013, p. 197). Entretanto, 

se pensarmos a religião como sem possuir a crítica a seus próprios conceitos ou pelo 

menos a alguns deles, não existiriam diferentes seitas e opiniões dentro das próprias 

religiões.Muitas vezes as divergências transformam ou são até características de 

religiões históricas, principalmente se observarmos as diversas correntes dentro dos três 

grandes monoteísmos. 

Dennett enxerga uma diferença substancial entre os religiosos e os ateus ao se 

referir ao confronto de opiniões. Segundo ele, os ateus tendem a acolher bem as 
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discussões, os exames de suas opiniões e visão de mundo. Por outro lado, os religiosos 

são vistos, muitas vezes, como aqueles que não gostam de ter suas ideias confrontadas 

(DENNETT, 2011, p. 27). Observamos que Dennett entende a religião como algo 

estagnado, que dificilmente aceita ideias novas, sendo corriqueiramente tradicionalista, 

enquanto os ateus por sua vez estão quase sempre do lado do progresso. Há uma 

diferença substancial que não faz dos ateus religiosos, já que eles estão sempre abertos a 

reexaminar as suas proposições e as de outros (DENNETT, loc. cit.). 

Harris chega ao ponto da discussão do ateísmo em si como religião e/ou corrente 

filosófica. Em Carta a uma nação cristã (2008) ele observa que o termo ateísmo não 

deveria nem existir a princípio, pois “ninguém precisa se identificar como não-astrólogo 

ou não alquimista” (2008, p. 56). O ateísmo para Harris, apesar de o termo ser algo 

problemático, é somente uma posição crítica às crenças religiosas, em busca de provas 

sobre a existência ou não de deuses e também do caráter benevolente dos mesmos. 

A questão da fé é abordada por Hitchens de maneira diferente da que Dawkins e 

Dennett fazem no capítulo I. Defendendo a sua visão de mundo, científica e ateísta, é 

que Hitchens observa que não há espaço para a fé
77

 na discussão científica 

(HITCHENS, 2007, p. 6). Ele entende-a mais ligada à religião, que crê em entes 

metafísicos e verdades absolutas, algo que não existe, segundo o mesmo, na ciência. 

Hitchens cita o embate, mencionado no capítulo I, entre Dawkins e Gould sobre como a 

evolução se dá e, também, a sua própria negação do termo bright, como exemplos da 

discordância que existe entre cientistas e ateus. A ausência de dogmas é o ponto central 

de Hitchens na negação da ciência e do ateísmo como religiões. Como vimos com 

Merton no capítulo II, existem valores dentro do que ele chama do ethos científico que 

funcionam como dogmas e que não existe um questionamento sobre eles. Os quatro 

neoateus destacam, se pensarmos com Merton, o ceticismo organizado, que apesar de 

ser um destruidor de valores pré-estabelecidos, também se transforma num valor pré-

estabelecido, já que o mesmo é compartilhado por todos. Merton ainda enfatiza outros 

valores da ciência, como o universalismo – que trata a ciência com algo que não 

distingue grupos sociais, sendo feita para todos –, o comunismo – que trata as 

descobertas como advindas também da comunidade científica e não só do indivíduo ou 

cientista que as fizeram, havendo um sentimento de gratidão intelectual nesta 
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perspectiva – e o desinteresse – que está muito alinhado à honestidade intelectual que se 

torna um padrão de controle institucional. Estes costumes são vistos como bons e 

formam uma prescrição moral dentro do âmbito científico (MERTON, 2013, p. 185). 

Como já observamos no capítulo I, segundo LeDrew, a questão da religião é 

entendida pelos neoateus sob uma perspectiva darwinista (LEDREW, 2012, p. 77). 

LeDrew observa que o entendimento de religião dos neoateus está bastante atrelado à 

questão das ciências naturais (2012, p. 82). Há um ponto em que os seres humanos 

tornaram-se religiosos através da seleção natural. As particularidades socioculturais da 

religião são muitas vezes deixadas de lado. Segundo LeDrew, há a redução das ciências 

sociais à explicação darwinista. Entretanto, LeDrew omite o fato, por quaisquer razões 

que sejam, dos argumentos filosóficos e antropológicos que Dawkins, Dennett e Harris 

utilizam
78

. Dawkins chega até a usar a análise dos cultos de John Frum
79

, como uma 

forma de entender o nascimento das religiões, para, assim, tentar explicar a irrealidade 

delas (DAWKINS, 2009, pp. 266-273). Isto é notado por outros autores, como, por 

exemplo, Joshi, que é confessadamente um ateu e critica Dawkins por utilizar as 

ciências humanas como uma forma de combate à religião (JOSHI, 2011, p. 205). 

Discorrerei agora sobre alguns autores que trabalham com características religiosas 

existentes no âmbito da divulgação científica e do próprio neoateísmo.  

 

3.5 O ethos profético 

Lynda Walsh, em seu trabalho intitulado Scientist as Prophets
80

 (WALSH, 

2013), observa o caráter profético dos divulgadores científicos. Ela analisa 

especificamente o caso de Harris logo no início do livro. As performances proféticas do 

autor neoateu, para Walsh, estão longe de ser exceção; elas são uma regra (2013, p. 2). 

Para entendermos como se dá o caráter profético de Harris, devemos lembrar, 

primeiramente, como é o (re)encantamento desse autor. Além de substituir a religião por 

valores seculares e científicos, sendo a primeira vista como atrasada e prejudicial e os 

outros como algo relacionado ao progresso
81

. Ele inclusive apoia-se em outras religiões 
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como o jainismo (HARRIS, 2009, p. 170), que considera mais pacífica que as religiões 

abraâmicas, para dar uma opção melhor dentro do próprio campo religioso. 

No entanto, Walsh trabalha um conceito mais específico que poderíamos 

analisar como um traço religioso, dentro não só da divulgação científica, como também 

do neoateísmo. Especificamente no caso de Harris, ela entende que, ao subir no púlpito 

do TED Talks
82

e tentar convencer o público de que a ciência é o único meio de se 

conseguir respostas morais, ele traz consigo uma enorme gama de tradições religiosas. 

Walsh entende que o ethos profético continua nesta substituição dos valores religiosos 

pelos valores da ciência (WALSH, 2013, p. 2). Ela conceitua esseethoscomo algo que 

um grupo, em comum acordo, autoriza a criação de certezas para o próprio grupo. 

Novamente o entendimento da verdade aparece como fundamental para o entendimento 

do neoateísmo, algo já observado no capítulo anterior com a criação de uma verdade, ou 

pelo menos uma verdade superior em relação à religiosa. A verdade científica é 

proposta como uma substituta, mas o caráter profético daqueles que trazem a mensagem 

permanece intacto. 

Há uma clara competição entre a verdade científica e a verdade religiosa. Apesar 

deste problema não existir para muitos cientistas como Gould que é adepto do NOMA, 

o neoateísmo tenta substituir de maneira agressiva a verdade religiosa. Segundo Walsh, 

a certeza profética advinda desse ethos traz uma convenção de valores (WALSH, 2013, 

p. 2), o que acaba diferenciando os valores desse grupo de outro grupo vizinho. Quando 

não existe o que Walsh chama de um debate democrático sobre ideias, há uma 

utilização dos “profetas” para defender uma posição. Esta última asserção é bastante 

problemática, inclusive com o próprio exemplo de Harris. Os debates, como já 

exemplifiquei no primeiro capítulo, são de fundamental importância dentro do seio do 

neoateísmo, tanto no que cerne às discussões de internet de ilustres desconhecidos, até 

autores conhecidos como o próprio Harris. Parece algo comum entenderos neoateus 

como possuindo algum tipo de aversão a debates. Isto está bem distante da realidade do 

grupo, já que o debate além de desencantar as posições religiosas, também é de 

fundamental importância para cooptar novos seguidores. No website de Harris
84

, há uma 

seção inteiramente destinada a debates com filósofos, cientistas defensores da religião, 

teólogos, entre outros. 
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A questão da certeza profética que existe no neoateísmo não se restringe a 

Harris. Dawkins, Dennett e Hitchens também trabalham com a questão da verdade 

envolta em uma armadura científica, para construir a sua cosmovisão. Walsh em seu 

livro volta até as origens proféticasdos cientistas, observando duas condições que os 

mesmos herdaram ao longo do tempo das tradições religiosas. A primeira condição seria 

o acesso privilegiado ao conhecimento que estaria para além do público (WALSH, 

2013, p. 10). Dentro do âmbito das religiões, médiuns, profetas e outros indivíduos que 

possuem um status diferenciado, têm muitas vezes essa ligação com um plano superior 

de conhecimento. Os neoateus parecem saber o que é certo e o que é errado. A diretriz 

do que seguir está dada. A segunda, que já foi brevemente abordada, está relacionada ao 

que fazer com essa verdade revelada, desta vez através do conhecimento científico, em 

relação a uma convenção de valores. Walsh com esta segunda condição acaba por se 

alinhar com a ideia de grupo que o neoateísmo tem. Não é só uma questão que se limita 

às ideias individualizadas, como exposta por Chalfant. Há também, uma característica 

fundamental de espalhar, através da militância, as ideias seculares e a separação total da 

política e da religião. O grupo tem um ideal, e os indivíduos possuem também seus 

ideais próprios. Nada do que não aconteça dentro das próprias religiões e nos diversos 

grupos sociais. 

 

3.6 Oráculos e cientificismo 

Giberson e Artigas definem o sucesso da divulgação científica não só pelo 

magistral background acadêmico que os autores mais famosos possuem. Apesar de os 

autores analisados por eles
85

 terem um histórico importante dentro da comunidade 

científica, é a capacidade de comunicação dos mesmos que faz com que tenham sucesso 

(ARTIGAS; GIBERSON, 2007, p. 4). Os autores de divulgação científica agem como 

oráculos para Artigas e Giberson, já que nos dizem o que devemos saber e fazer (Ibid., 

p. 5). É interessante notar que a característica principal dos autores de divulgação 

científica, sendo alguns deles hoje também vinculados ao neoateísmo, é que sua missão 

principal não é a ciência propriamente dita, e sim a ponte que fazem entre o público 

leigo e a ciência. Vale notar que o próprio Weber observa a importância do líder 

carismático no que ele entende como um dos três tipos puros de dominação legítima.Em 
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seu ensaio A política como vocação (2008), Weber discorre de maneira sucinta sobre os 

líderes carismáticos: 

Se algumas pessoas se abandonam ao carisma do profeta, do chefe de tempo de 

guerra, do grande demagogo que opera no seio da ecclesia ou do Parlamento, 

quer dizer isso que estes passam por estar interiormente “chamados” para o 

papel de condutores dos homens e que a ele se dá obediência não por costume 

ou devido a uma lei, mas porque neles se deposita fé. (...) A devoção de seus 

discípulos, dos seguidores, dos militantes orienta-se exclusivamente para a 

pessoa e para as qualidades do chefe. A História mostra que chefes carismáticos 

surgem em todos os domínios e em todas as épocas (WEBER, 2008, p. 58). 

Entretanto, é na sua obra Economia e sociedade (2012) que Weber aborda de 

maneira mais substancial a liderança carismática. Precisamos entender, segundo Weber, 

que a liderança carismática possui algo de extra cotidiano, que pode ser ou não 

magicamente condicionada (WEBER, 2012, p. 158). O que significaria isto? 

Basicamente que o indivíduo possui uma vocação para ser diferenciado e possuir um 

status de líder. Há a necessidade de uma avaliação constante dos dominados por essas 

lideranças, para legitimarem a dominação do tipo carismática. Os dominados podem ser 

vistos como adeptos. Ainda segundo Weber, os dominados precisam confiar no líder, 

através das provas, ou psicologicamente, através de “uma entrega crente e inteiramente 

pessoal nascida do entusiasmo ou da miséria e esperança” (WEBER, 2012, p. 159). 

Um ponto interessante no que tange à dominação carismática analisada por 

Weber é a desvinculação dos outros dois tipos de dominação “puras” propostas por ele: 

A dominação tradicional, que possui um apelo às tradições como forma de um grupo 

seguir determinadas condutas, sendo bastante atrelada à fidelidade servil, e a dominação 

burocrática que está diretamente ligada ao período mais próximo ao século XX, em que 

há uma maior racionalização e um vínculo às regras instituídas hierarquicamente. Estes 

dois tipos de dominação são vistos pelo sociólogo alemão como sendo extremamente 

cotidianos (WEBER, 2012, p. 160), não possuindo o caráter de revolucionário em si. 

Diferentemente do carisma, que é, segundo ele, a “grande força revolucionária nas 

épocas com forte vinculação à tradição” (WEBER, 2012, p. 161). O carisma pode ter 

acaracterística de um ponto de partida individual e íntimo que é capaz de mudar a 

“direção da consciência e das ações” (WEBER, loc. cit.). 
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Weber ainda trata da possibilidade da rotinização acabar com a liderança 

carismática. Isto ocorre quando a dominação carismática acaba por se transformar nos 

outros tipos de dominação que estão vinculados ao cotidiano (WEBER, 2012, p. 165). 

Apesar de alguns neoateus possuírem instituições que trabalham com a questão da 

divulgação de suas obras e da discussão das mesmas, o exemplo mais claro de 

rotinização do carisma que podemos utilizar é de um partido político. Alguns partidos 

surgem de lideranças que acabam por arrebatar um grande número de adeptos. Com a 

conquista política, o partido acaba por se enquadrar no estamento burocrático, tornando-

se rotinizado, e perdendo com isto seu caráter revolucionário. Weber exemplifica como 

normalmente o carisma ocorre: 

O carisma é um fenômeno inicial típico de dominações religiosas (proféticas) 

ou políticas (de conquista) que, no entanto, cede aos poderes do cotidiano logo 

que a dominação está assegurada e, sobretudo, assim que assume um caráter de 

massa (2012, p. 166). 

Apesar de atingir um número relevante de adeptos, o neoateísmo ainda necessita 

de suas lideranças carismáticas para a conquista das massas ou pelo menos de uma parte 

delas. 

A analogia com o líder carismático, apesar de não ser uma dominação somente 

política, parece caber aqui. Walsh, Schrempp, Giberson e Artigas enxergam não 

somente a veia mítica que existe na divulgação científica, e consequentemente no 

neoateísmo. Eles também enxergam a importância que as lideranças têm dentro desse 

contexto não só de informar, como também de persuadir os leitores à sua visão de 

mundo. Persuasão que perpassa pelo embate com as explicações religiosas e a proposta 

de uma visão de mundo que contenha uma forma de verdade mais palpável para os 

descrentes. 

Voltando a Giberson e Artigas, que trabalham especificamente com Dawkins 

nesse contexto, a primeira crítica mais relevante desses autores dá-se através da 

incompatibilidade da evolução com um Deus criador, feita principalmente na passagem 

em que tratam do livro O relojeiro cego. Os autores citam John Zahm (1851-1921), que 

foi padre e professor de ciências naturais na Universidade de Notre Dame, e Christian 

de Duve, um biólogo ganhador do prêmio Nobel, que corroboram com a possibilidade 

do neodarwinismo e do cristianismo serem compatíveis (ARTIGAS; GIBERSON, 2007, 
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p. 32). O próprio Dennett, em sua discussão com Plantinga, aceita a possibilidade de um 

Deus criador que seria uma causa inicial para a origem das espécies (DENNETT; 

PLANTINGA, 2011, p. 27) e, provavelmente, até Dawkins aceitaria algo parecido se 

fosse possível “prová-lo” cientificamente. O grande ponto de O relojeiro cego é que a 

evolução é cega, e é possível ter uma visão de mundo que não esteja alinhada a um 

Deus criador como causa inicial. A possibilidade da existência de Deus não é 

necessariamente algo inexistente, somente abre-se outra perspectiva. A grande crítica no 

livro de Dawkins está relacionada ao argumento do design inteligente, como se 

fôssemos projetados de maneira não randômica. O entendimento da seleção natural 

ficaria comprometido se pensássemos assim. 

A maior contribuição na crítica a Dawkins que Giberson e Artigas fazem está 

diretamente relacionada ao neoateísmo. É a questão do cientificismo (scientificism). 

Utilizando-se do termo “memes” do próprio Dawkins, eles tentam argumentar que a 

visão de mundo de Dawkins em si, é um meme. Além disso, com a existência de líderes 

carismáticos, com a possibilidade dos partidários dessa visão de mundo possuírem 

compensadores e ainda a questão principal de que somente a ciência é capaz de produzir 

conhecimento. Estes pontos, segundo Artigas e Giberson, fogem do escopo da ciência. 

Há, utilizando novamente Schrempp, a criação de novos mitos. Cientistas se 

concentram em objetos particulares e pequenos tentando explicá-los com métodos 

rigorosos, evitando a todo custo generalizações. Não obstante, os líderes carismáticos 

do cientificismo fazem exatamente o contrário, com diversas generalizações – podemos 

observar isto muitas vezes na interpretação do entendimento de religião para o 

neoateísmo – e com uma filosofia no lugar da ciência (ARTIGAS; GIBERSON, 2007, 

p. 40). Artigas e Giberson definem o cientificismo como uma forma de: 

Pseudo-religião que deriva de dois fatores relacionados: desilusão com as 

religiões tradicionais e a descoberta da ciência como maravilhosa e que parece 

fornecer sentido e valores (ARTIGAS; GIBERSON, 2007, p. 40). 

Artigas e Giberson seguem uma linha que entende não só a descrença e o embate às 

religiões tradicionais, que tentei relacionar no primeiro capítulo com a questão do 

desencantamento do mundo feito pelos neoateus. Entendem também uma 

ressignificação do sentido dentro do âmbito do que eles chamam de cientificismo. O 

(re)encantamento de autores neoateus, como no caso de Dawkins, parece ser de certa 

forma plausível para esses autores. 
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O caráter do darwinismo para Dawkins não é deixado de lado. Dawkins parece 

entender o darwinismo não só como uma teoria científica, “mas como uma visão de 

mundo que engloba todos os aspectos da vida humana” (ARTIGAS; GIBERSON, 2007, 

p. 43). O darwinismo seria uma espécie de religião científica, em que o oráculo 

Dawkins deve passar a sua mensagem para outros, e, com isso, convertê-los. O caráter 

de (re)encantamento pelo cientificismo está para além do pessoal, possuindo 

efetivamente, um caráter de disseminação e militância.Há claramente uma utilização da 

ciência no neoateísmo. Uma análise sobre esse campo torna-se necessária. 

 

3.7 O capital científico e o campo da ciência 

O sociólogo Pierre Bourdieu também trabalha com a questão da ciência e das 

lideranças. Sua definição de capital científico entende que o mundo da ciência tem 

relações de força (BOURDIEU, 2003, p. 34). O embate entre o neoateísmo e correntes 

que entendem a conciliação entre ciência e religião é um exemplo disso. Não obstante, 

devemos lembrar que Bourdieu entende as tensões dessas relações de poder, dentro do 

campo da ciência, como sendo algo inerente a este campo, e também, controlado pelo 

mesmo. Bourdieu divide o que ele chama de capital científico em dois, mas 

primeiramente precisamos entender a definição de capital científico para o autor: 

A força de um agente depende de seus diferentes trunfos, fatores diferenciais de 

sucesso que podem garantir-lhe uma vantagem em relação aos rivais, ou seja, 

mais exatamente, depende do volume e estrutura do capital de diferentes 

espécies que possui. O capital científico é uma espécie particular de capital 

simbólico, capital fundado no conhecimento e no reconhecimento. Poder que 

funciona como forma de crédito, pressupõe a confiança ou a crença dos que o 

suportam porque estão dispostos (pela sua formação e pelo próprio fato da 

pertença ao campo) a atribuir crédito (2008, p. 53). 

Como o capital científico é algo que está fundamentado no conhecimento e no 

reconhecimento, estaria aí o crédito de verdade que os neoateus possuem para passar 

sua visão de mundo. Além de serem reconhecidos como formadores de opinião e terem 

uma enorme capacidade de comunicação, seu conhecimento ou sua verdade passam a 

ter um valor diferenciado socialmente. 

As duas espécies de capital científico para Bourdieu são, em primeiro lugar, o 

poder institucional, que está ligado à direção de departamentos, os currículos, ocupação 
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de posições importantes dentro das universidades etc. A segunda espécie é a do poder 

de prestígio pessoal, que está mais ligado ao reconhecimento, seja este 

institucionalizado ou não, do que às questões mais burocráticas como o primeiro tipo de 

poder (BOURDIEU, 2003, p. 35). Bourdieu chama esse segundo tipo de capital 

científico “puro”. Para fins de analogia com a questão da liderança exercida pelos 

quatro autores neoateus aqui analisados, precisamos destacar que os mesmos possuem 

um grau elevado do primeiro tipo de capital. Isto não é de difícil observação, se 

pensarmos que Dawkins é professor emérito da Universidade de Oxford, na Inglaterra, 

sendo responsável por treze anos pela compreensão pública da ciência. Dennett também 

está vinculado ao meio acadêmico: é professor na Universidade de Tufts nos Estados 

Unidos e também é diretor de estudos cognitivos da mesma universidade. Hitchens teve 

uma sólida formação acadêmica na Universidade de Oxford e recebeu inúmeros 

prêmios ao longo de sua carreira. Harris, que foi conhecido muito tempo 

pejorativamente como o “bacharel” entre os quatro neoateus, perdeu esta 

desqualificação ad hominem ao se tornar doutor em neurociências em 2009 pela 

Universidade da Califórnia. 

O segundo tipo de capital é o que os ressalta e os tornam famosos para além do 

meio acadêmico. Segundo Bourdieu, o capital científico “puro” possui uma frágil 

objetivação; é relativamente impreciso e tem a característica principal de ser 

“carismático” (BOURDIEU, 2003, p. 36). O carisma novamente volta à tona e isto 

indica a dificuldade do capital científico “puro” ser transmitido na prática. Há, ao que 

parece, também para Bourdieu, uma questão vocacional nesse tipo de capital. Além do 

reconhecimento científico é necessário o talento de repassar a informação. 

Bourdieu nota também que os conflitos entre eruditos estão ligados não só ao 

embate de ideias científicas, mas também a um caráter político. Bourdieu observa que 

quanto mais heterônomos são os campos, mais eles tendem a ser invadidos por forças de 

fora, no caso, não científicas (ibid., p. 32). Entretanto, ele entende o campo científico 

como algo autônomo, já que ele é: 

Relativamente autônomo a respeito do universo social circundante, significa que 

o sistema de forças constitutivas do campo (tensão) é relativamente 

independente das forças que se exercem sobre o campo (pressão) (ibid., p. 70). 
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Bourdieu faleceuem 2003, na França, sem notar a pressão externa que o campo 

científico sofre em outros lugares do mundo, dando margem para movimentos de 

repulsão total da religião, como na forma do neoateísmo. O caso do ensino do 

criacionismo nos Estados Unidos é o mais claro, apesar da discussão ser anterior ao 

período em que Bourdieu faleceu, mas a discussão ainda era mais local. Portanto, há a 

necessidade da utilização dos cientistas ou versados em ciência que possuam um índice 

elevado do capital científico “puro”, para combater as pressões exercidas sobre este 

campo. Os divulgadores científicos neoateus passam a entender que é necessário 

desencantar o religioso e dar uma nova proposta de sentido, para que o entendimento da 

ciência seja ainda mais claro. O carisma dos oráculos da ciência é uma fonte 

fundamental não só de persuasão para a ciência, mas também para uma nova proposta 

de sentido que hoje está diretamente vinculada, também, ao ateísmo. 

A característica dos que são habilitados a falar, como os oráculos e os profetas, 

dentro do âmbito da ciência também é observada por Bourdieu. Há a necessidade de 

uma legitimação social dentro do campo da ciência para que seus oráculos possam falar: 

O poder simbólico de tipo científico só pode exercer sobre o homem comum 

(como poder de fazer ver e fazer acreditar) se for ratificado pelos outros 

cientistas – que controlam tacitamente o acesso ao grande público, através 

principalmente da divulgação (BOURDIEU, 2008, pp. 81-82). 

O sociólogo francês ainda entende que as descobertas científicas muitas vezes 

fazem daqueles que já são famosos terem mais crédito ainda com o ganho simbólico. “O 

capital simbólico atrai o capital simbólico” (BOURDIEU, 2008, p. 81). A divulgação 

científica está muito mais atrelada ao status daqueles que a escrevem do que às 

descobertas feitas pelos mesmos. Através desta ótica, em nome da ciência, os 

divulgadores acabam ganhando crédito por algo que eles não fizeram, pelo fato de eles 

possuírem um crédito não só com o grande público e pela sua capacidade de 

comunicação, mas também dentro do campo científico que muitas vezes os legitima. 

Ainda nesta linha, ele entende que essa legitimação do erudito no campo da ciência 

acaba por torná-lo autônomo e possuidor de uma “autoridade específica” (BOURDIEU, 

2003, p. 74). 

No que diz respeito ao neoateísmo, é importante notarmos que dentro do campo 

científico Bourdieu entende que os cientistas só se sentem “universais” quando falam 
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para uma demanda social, defendendo uma causa “universal” (BOURDIEU, loc. cit.). 

Ele propõe ainda que os cientistas tentem intervir nos campos universais através da 

conquista de seu trabalho (BOURDIEU, 2003, p. 75). O neoateísmo parece fazer 

exatamente o que foi abordado por Bourdieu até aqui: a questão dos oráculos que 

possuem um alto crédito dentro, e principalmente fora, do campo científico para falar de 

ciência. A acumulação ainda maior de crédito com a utilização de descobertas de outros 

cientistas, através da exposição destas descobertas e/ou hipóteses. O maior exemplo 

disso é, sem dúvida, a teoria da evolução de Darwin. Somada às proposições 

mendelianas e as descobertas do neodarwinismo, Dawkins e os demais muitas vezes 

usam destas descobertas, sendo defensores veementes das mesmas, para aumentar o seu 

status e, consequentemente, seu capital científico. Há, através da utilização deste tipo de 

capital, a tentativa de atender, ou muitas vezes criar, uma demanda social para que as 

ideias científicas e também ateístas sejam disseminadas. 

A utilização e a criação de uma demanda social ou atendimento a esta demanda 

é algo corriqueiramente utilizado pelo neoateísmo através do cientificismo. Entretanto, 

o cientificismo e a cosmovisão, ligados à utilização da ciência, acabam por fugir do 

campo da ciência. O neoateísmo, assim como a divulgação científica, não possui só 

objetivos científicos. A preocupação de persuadir os seus seguidores acaba por esbarrar 

em outro tipo de campo, também abordado por Bourdieu. 

 

3.8 Neoateísmo e campo religioso 

O neoateísmo está ligado, como tentei observar acima, ao campo científico como 

proposto por Bourdieu. Irei abordar agora, ainda dentro do pensamento deste autor, se 

existe a possibilidade de entendermos o neoateísmo dentro também de outro campo: o 

campo religioso. 

Primeiramente, devemos entender o que é a noção de campo religioso para 

Bourdieu. Para isto devemos lembrar algumas características fundamentais do conceito 

de campo que são relevantes para a esta pesquisa: 

1. O campo possui autonomia relativa (algo já observado no campo da ciência) das 

pressões externas. Por estar dentro do espaço social (global), suas disputas internas 

podem refletir em outros campos sociais. Portanto, seus interesses são internos. 
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2. A distribuição desigual de capital faz com que existam diversas posições sociais 

dentro dos campos. Para compreendermos as estratégias de cada agente devemos 

analisar suas posições. 

3. O habitus é fundamental para o pertencimento a determinado campo. Cada campo 

possui seu habitus e, somente quem acredita neste habitus pode estar inserido dentro 

desse campo. 

Baseei-me no artigo de Wheriston Silva Neris (2008, pp. 4-5) para destacar as 

principais características do conceito de campo de Bourdieu que utilizarei aqui. 

Entenderei o conceito de habitusna linha deMaria da Graça Setton: 

...habitus (pode ser) compreendido como um sistema flexível de 

disposição, não apenas visto como a sedimentação de um passado incorporado 

em instituições sociais tradicionais, mas um esquema de sistemas em 

construção, em constante adaptação aos estímulos do mundo moderno; 

habituscomo produto de relações dialéticas entre uma exterioridade e uma 

interioridade; habitus visto de uma perspectiva relacional e processual de 

análise, capaz de aprender a relação entre indivíduo e sociedade, ambos em 

processo de transformação (SETTON, 2002, p. 69). 

Alguns traços inerentes ao conceito de campo são notórios no pensamento de 

Bourdieu se os compararmos com o neoateísmo. Entretanto, a pluralidade de posições 

dentro de um campo não faz, necessariamente, que este campo seja religioso. Isto é 

característica de todos os campos, como já observei inclusive no campo da ciência. Não 

obstante, se entendermos Dawkins, Dennett, Hitchens e Harris como profetas, oráculos 

ou propositores de uma nova mitologia, podemos alinhar os mesmos ao entendimento 

de Weber e Bourdieu. 

O caráter revolucionário do líder carismático é algo já descrito há bastante 

tempo por Weber (2012, p. 160). Bourdieu segue a mesma linha ao entender, como 

Weber, a característica revolucionária do profeta. O profeta tem a característica de 

mudar o status quo, através de sua mensagem. Antagonicamente, há o papel do 

sacerdote que traz a mensagem do profeta de uma maneira ortodoxa, apesar da 

possibilidade de reinterpretações (BOURDIEU, 2011, p. 51). A mensagem do sacerdote 

está vinculada a um tipo de dominação pela tradição. Efetivamente não há nada de 
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“novo” ou revolucionário na mensagem. E sim, somente uma interpretação. Nas 

palavras de Bourdieu: 

Como bem observa Weber, tendo em vista que a visão do mundo proposta pelas 

grandes religiões universais é o produto de grupos bem definidos (teólogos, 

puritanos, sábios, confucionistas, brâmanes, hindus, levitas judeus etc.) e até de 

indivíduos (como os profetas) que falam em nome de grupos determinados, a 

análise da estrutura interna da mensagem religiosa não pode ignorar 

impunemente as funções sociologicamente construídas que ela cumpre: 

primeiro, em favor dos grupos que a produzem e, em seguida, em favor dos 

grupos que a consomem. Nestas condições, a transformação da mensagem no 

sentido da moralização e da racionalização pode resultar, ao menos em parte, do 

fato de que o peso relativo das funções que se pode considerar internas cresce 

na medida em que o campo amplia sua autonomia (BOURDIEU, 2011, pp. 42-

43). 

O que podemos entender é que o neoateísmo possui uma lógica que advém da 

tradição religiosa, mas que passou por outros movimentos seculares anteriores como o 

humanismo, por exemplo. Há um grupo bem definido: os ateus. Há os profetas que 

falam em nome do grupo: Dawkins, Dennett, Hitchens e Harris. Há aqueles que 

consomem as mensagens: os diversos leitores/seguidores dos quatro cavaleiros. A 

legitimação social dos quatro autores ateus vem não só do seu papel dentro do campo 

científico, apesar disso ter uma influência enorme nas suas ideias. Ela vem também do 

próprio ateísmo destes autores, que passa a ser uma nova mensagem, para além da 

científica, que dá uma cosmovisão naturalista e, principalmente, desprendida da ideia de 

um ente metafísico criador. Para termos uma ideia, já existem entre sete e dez mil 

membros na National Secular Society e mais de 28 mil membros na British Humanist 

Association (KETTELL, 2013, p. 65). A militância secular, como já visto no capítulo II, 

é fundamental para o entendimento do neoateísmo como um grupo social. No contexto 

americano também existem campanhas para a secularização, principalmente através da 

eliminação dos objetos religiosos no espaço público (KETTELL, loc. cit.). 

Existem mais ideias abordadas por Bourdieu que podem ser dialogadas com o 

movimento neoateu. Um exemplo disso é a análise que o sociólogo francês faz da 

dessacralização e também do desencantamento do mundo. Quanto à dessacralização, 

Bourdieu entende que para se quebrar o círculo da crença as dessacralizações muitas 

vezes limitam-se a escandalizar os crentes (BOURDIEU, 2008a, p. 27) na tentativa de 
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fundar uma nova crença. Só há o fim de uma crença através da criação de uma nova 

crença. Ele aborda esta prática na pintura e nas demais manifestações artísticas. 

Entretanto, a crença não se limita somente ao campo da arte. Podemos entender a práxis 

análoga ao desencantamento do mundo proposto no primeiro capítulo desta pesquisa. 

Há uma desmagificação e retirada de sentido das religiões pelos neoateus, para que 

exista a persuasão para a sua cosmovisão. Existe, como observa Bourdieu, a tentativa de 

escandalizar o crente no neoateísmo através do escárnio e da representação da religião 

como algo muitas vezes ultrapassado e violento. 

Bourdieu nota ainda o caráter de rebelde do profeta dentro de um sistema: “O 

profeta, como assinalou Max Weber, sai frequentemente da corporação dos sacerdotes, 

da qual ele faz parte desde seu nascimento ou por formação” (2008a, p. 140). 

O caráter revolucionário dos profetas, que pode ser análogo aos quatro autores 

do neoateísmo, está ligado ao rompimento com as religiões tradicionais e uma nova 

proposta para a retomada de sentido. Há profetas que não criam novas religiões, mas 

que simplesmente transmitem novas mensagens. A visão naturalista não é algo novo 

dentro da divulgação científica e nem dentro do próprio ateísmo. Portanto, há uma nova 

mensagem, para que os ateus combatam as religiões como um grupo bright, e claro, 

uma nova cosmovisão dentro deste grupo. 

No que cerne o desencantamento do mundo, Bourdieu entende o mesmo como: 

O desencantamento do mundo, isto é, o desaparecimento dos encantos e dos 

prestígios que propendiam para uma atitude de submissão e homenagem para 

com a natureza, coincide com o prejuízo do esforço para cativar a duração pela 

estereotipização mágico-mítica dos atos técnicos ou rituais que visavam fazer 

do desenvolvimento temporal “a imagem nobre da eternidade” (1979, p. 46). 

O entendimento de Bourdieu de desencantamento está bastante relacionado à 

desmagificação. Entretanto, o ponto que mais chama a atenção é o destaque para o que 

era o mundo ainda encantado. Havia “uma atitude de submissão e homenagem” em 

relação à natureza. O neoateísmo retoma com a sua veia naturalista a característica de 

submissão e homenagem perante a natureza. Inclusive, o ser humano é capaz de se 

libertar dos memes, como proposto por Dennett, através do seu poder de racionalização, 

tem a sua capacidade intelectual exatamente porque a natureza proporcionou-a, através 

da evolução e seleção natural. O neoateísmo traz parte da lógica do mundo encantado de 



115 
 

Bourdieu de volta: a natureza se torna novamente suprema. Partindo do ponto da 

submissão ao natural, como existia no momento mágico, observado por Bourdieu, 

podemos entender que o neoateísmo retorna certa forma de magia. O sentido passa a ser 

ligado às explicações naturais. O habitus neoateísta é análogo ao habitus religioso, pois 

há a necessidade da crença em certos preceitos existentes e, principalmente, um 

entendimento do todo através desse habitus. 

Há também, principalmente nas obras de Dawkins e Harris, que são cientistas de 

fato, o uso de seu capital científico para além do campo da ciência. Dennett e Hitchens 

também utilizam o capital científico para respaldar suas opiniões antirreligiosas, mas 

não são cientistas de fato, apesar de possuírem um grau elevado, principalmente no caso 

de Dennett, de conhecimento em ciência. Se entendermos, como Merton, a questão do 

comunismo dentro da ciência, o acúmulo de capital científico pode estar para além dos 

cientistas que fazem as descobertas e pertencer, muitas vezes, à comunidade científica e 

a seus oráculos como um todo. A utilização das posições científicas atuais pelos 

neoateus independe, em grande parte, do seu status como cientistas. Há a necessidade de 

certo conhecimento em ciência, principalmente, como já observado por Giberson e 

Artigas, em relação às respostas que a ciência dá para questões que explicam as origens, 

tanto da vida quanto do cosmos. O trânsito entre o campo da ciência e o campo religioso 

pode ser observado com as respostas e a legitimação do primeiro, somado à 

reconstrução do sentido com uma nova cosmovisão do segundo. Os dois campos, com o 

neoateísmo, tornam-se por vezes entrelaçados. 

 

3.9 Substituindo a religião 

Muito tem se falado da teoria da secularização advinda do conceito de 

desencantamento do mundo de Weber. A questão da passagem na sociedade ocidental 

de um mundo religioso para um mundo secular, onde a religião desempenha um papel 

cada vez menor, é algo comum nos autores que trabalham com esta teoria. Gauchet 

(2005) e Berger (1979) são dois exemplos de autores que também trataram da 

secularização como algo inerente à sociedade ocidental mais atual. Entretanto, a teoria 

da secularização, inclusive no seu princípio com Weber, parece tratar mais de um 

processo inexorável e, principalmente, de uma estratégia para o progresso social. Burity 

nota o caráter teleológico, e por que não normativo, que muitas vezes essa teoria traz 
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consigo (BURITY, 2007, p. 37). Não há, para alguns autores que trabalham com a 

teoria da secularização, uma resposta do religioso. Berger, apesar de ser um dos mais 

famosos teóricos da secularização, mudou de opinião em relação a essa teoria. Berger 

(1996) entendeu que a teoria da secularização como proposta, inclusive por ele, provou-

se um tanto quanto problemática. Não houve o fim do religioso, apesar de algumas 

áreas específicas terem resistido ao retorno ou continuidade do religioso: o leste europeu 

e a academia no Ocidente, principalmente no âmbito das ciências humanas e sociais. 

A mais famosa crítica à teoria da secularização na sociologia foi feita por 

Rodney Stark e William Bainbridge através da teoria da escolha racional (STARK; 

BAINBRIDGE, 2008). Esta teoria entende que a pluralidade de necessidades de novas 

demandas religiosas pede um novo tipo de organização das religiões (apud BIBBY, 

2008, p. 1). Outros autores como Thomas Luckmann e Edward Bailey entenderam que a 

religião, por possuir uma função integrativa entre os indivíduos, sobreviverá de maneira 

menos explícita e visível (ibid, p. 2). Ainda segundo Luckmann (ibid, p. 2), os 

indivíduos são capazes de produzir laços que lhes dão sentido e coerência, mesmo fora 

de uma religião institucionalizada. 

Chamar essas novas configurações sociais, como o neoateísmo, de religiões 

seculares é ainda um problema do ponto de vista da sociologia da religião, pois esta 

ideia ainda está muito atrelada a ideologias políticas mais extremistas, como, por 

exemplo, o nazismo e o comunismo. O termo de Luckmann, “religião invisível”, 

também não nos parece tão apropriado no caso do neoateísmo, simplesmente por ele ter 

alguns traços que considero bem visíveis em relação à religião. O termo que me parece 

mais coerente da análise do neoateísmo é o cunhado por Edward Bailey: a “religião 

implícita”. Nas palavras de Reginald Bibby: 

Bailey apontou que o conceito abre a possibilidade de descobrir o sagrado 

dentro do que convencionalmente pode ser visto como o secular, a esfera 

irreligiosa. Pessoas que tenham exercido a ideia de religião implícita 

exploraram a sua presença em tão variada lugares como a literatura, psicologia, 

tecnologia, medicina, direito, atuando, sonhos, futebol, direitos humanos, raves, 

estudiosos e personalidades veneradas, infância, justiça, amor, diversão e 

cinema (BIBBY, 2008, p. 2). 

No neoateísmo temos algumas das características abordadas por Bailey, já que 

há uma transferência da religião, para um novo tipo de encantamento naturalista e 
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científico. A sacralização e a mitificação dentro de um ambiente irreligioso e secular se 

fazem não só possíveis, como também necessárias. Apesar de não abordar 

especificamente a ciência, como fazem Artigas e Giberson, ao que parece, Bailey deixa 

pelo menos a possibilidade em aberto. Diferentemente da negação de um retorno ao 

religioso, com novos compensadores e uma oferta religiosa adaptável ao mercado 

religioso como propuseram Stark e Bainbridge, Bailey se alinha ao entendimento inicial 

de (re)encantamento desta pesquisa em que o mesmo se dá de maneira dialética ao 

desencantamento (no caso específico à secularização). Portanto, podemos entender que, 

com a chave teórica da religião implícita, proposta por Bailey (2002), temos uma 

análise mais condinzente com o que se propõe a pesquisa. O neoateísmo possui uma 

carga da religião implícita observável, mas é notório que a sua configuração está 

alinhada a um determinado momento pelo qual a sociedade ocidental passa, onde há a 

possibilidade de uma desfiliação institucional religiosa, a descrença no Deus das 

religiões abraâmicas e, principalmente, a possibilidade de existirem compensadores para 

além dessas religiões.A religião implícita de Bailey torna plausível o entendimento do 

neoateísmo também dentro do campo religioso de Pierre Bourdieu.  

 

3.10 Batendo o martelo: religião ou não? 

Com as configurações abordadas até aqui, podemos concluir até agora que o 

neoateísmo possui um conflito em relação às religiões, o que estaria vinculado a uma 

reconstrução do sentido num mundo desencantado. Há também uma questão estratégica 

do embate às religiões como uma forma de promover uma visão contrária de mundo, em 

que as posições religiosas são vistas como deficitárias das explicações científicas e, até, 

de uma moralidade vista como correta. O confronto político, na sociedade entendida 

como pós-secular por Habermas, em que a religião ainda tem o seu espaço, mas que 

existem forças seculares conflitantes com suas propostas, pode ser observado. Com isso, 

o pluralismo de ideias e posições perante diversos assuntos dá voz, ou ao menos 

deveria, nas sociedades democráticas, tanto a religiosos, sejam eles seculares ou não, 

quanto a ateus. 

A luta na política por direitos iguais e para que exista uma divulgação maior da 

ciência não são as únicas. A própria teoria da secularização dentro da sociologia, como 

bem observada por Stark, tem um caráter que vai além do científico: 
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A segunda coisa a se notar sobre as profecias da secularização, é que elas não 

são dirigidas em primeiro lugar à diferenciação institucional, elas não preveem 

meramente a separação entre Igreja e Estado ou um declínio na autoridade 

direta e secular de líderes eclesiásticos. Sua preocupação primeira é com a 

piedade individual, especialmente a crença
87

 (STARK, 1999, p. 251). 

Sendo assim, as preocupações da mera separação entre a Igreja e Estado e de 

direitos iguais, tanto na teoria da secularização clássica, quanto nas discussões que 

envolvem os neoateus, não têm o caráter único de direitos iguais. Há uma 

normatividade e uma tentativa de persuasão do social para determinado ponto de vista. 

O alvo não é só a igualdade, ele passa a ser, nos dois casos, o indivíduo também. 

Os neoateus, ao apresentarem sua versão melhorada de como se entender o 

mundo, extrapolam os limites do que Bourdieu entende como campo da ciência. O 

caráter encantado do campo religioso, neste caso específico, entra em voga e acaba 

misturando-se com o campo científico, a tal ponto que fica difícil separar o que é 

ciência do que é visão de mundo, se é que é possível fazer tal tipo de separação, como 

observado por Schrempp. A ciência pura, distanciada e autônoma das visões de mundo 

dos cientistas, é uma tentativa louvável, porém invariavelmente malsucedida. O 

neoateísmo e sua herança da divulgação científica do século XX parecem se preocupar 

ainda menos com isso. Na verdade uma ciência engajada, que oferta aos leitores a 

possibilidade de serem fiéis através de sua cosmovisão, dos seus mitos e dos seus 

compensadores, torna-se bastante tentadora. Dentro do neoateísmo, os dois campos – 

religião e ciência – fundem-se, mas a pendência para o campo religioso é ainda maior, 

pois há efetivamente a necessidade da crença em valores e mitos, mas isso também 

depende, é claro, de como entendermos o que é religião. a 

Gauchet entende a religião como algo relacionado à alteridade e a crença no 

invisível (GAUCHET, 2005, p. 147). Não é de se estranhar que alguém que veja o 

cristianismo como a religião que está próxima da não religião entenda a crença em 

entidades sobrenaturais como algo relacionado à religião. Esta posição, como já vimos 

com LeDrew (2012, p. 82) no primeiro capítulo, é algo partilhado também pelos 

neoateus, principalmente Dawkins, que entende a religião como algo que está 

relacionado a uma falsa magia, não necessariamente ligada a seres sobrenaturais. 
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Por outro lado, se entendermos a religião de uma forma mais funcionalista e 

alinhada aos preceitos de Émile Durkheim (DURKHEIM, 2003, p. 32), em que a 

religião é algo mais relacionada às crenças e às práticas de uma coletividade, numa 

visão mais funcionalista da religião, o neoateísmo pode ser enquadrado com maior 

facilidade. Luckmann observa o caráter da religião em relação à integração dos 

indivíduos (apud BIBBY, 2008, p. 2). Sendo assim, se levarmos em conta esse traço da 

religião, existe a possibilidade de uma permanência do religioso de uma maneira 

diferenciada e menos explícita em outras visões de mundo. Esta seria também a religião 

implícita para Bailey. Berger observa que, se levarmos em conta este argumento, 

existem inúmeras visões de mundo que podemos entender como religiosas (apud Bibby, 

loc. cit.). Entretanto, os traços de religiosidade inerentes às visões de mundo, como no 

caso do neoateísmo, acabam sendo latentes. A criação de mitos (SCHREMPP, 2012), 

oráculos (ARTIGAS; GIBERSON, 2007) e um ethos profético (WALSH, 2013) foram 

analisados aqui como fundamentação desses traços. 

A questão da verdade e da última palavra da ciência é, também, uma necessidade 

da criação de uma verdade melhor que a religiosa. Como lembra bem o filósofo da 

ciência Paul Feyerabend, a verdade do método científico como sendo a única verdade 

possível é problemática. Ensinar algo como “fato” sendo o mesmo uma descrição da 

realidade, para o filósofo austríaco, é o que ele chama de “mito” (FEYERABEND, 

2003, p. 224). Há, portanto, dentro da ciência e, também do neoateísmo que usa a 

mesma para combater as religiosidades, o que podemos chamar de embate entre mitos. 

O neoateísmo acaba possuindo seu sistema de crenças – as verdades científicas – e seu 

sistema de práticas, o desencantamento das religiões e a militância pró-ateísmo, que 

inclui tanto o âmbito político quanto a reconstrução de um sentido desvinculado das 

religiões. Podemos observar que a carga da religião implícita, como proposta por 

Bailey
88

, é elevada dentro desse grupo. 

Voltamos a lembrar o que diz Levi-Strauss em relação ao pensamento mítico e 

ao modo de operação da ciência. Enquanto o primeiro busca um entendimento do todo, 

o que gera uma cosmovisão e, consequentemente, uma forma de encarar os diversos 

fatos do cotidiano de uma maneira alinhada, o segundo preocupa-se com fenômenos 

particulares, com a observação e descrição dos mesmos, para que assim exista uma 

tentativa de entendê-los. As posições científicas dos autores neoateus aqui expostos não 
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têm somente o caráter descritivo que a ciência possui. Há uma normatividade, um 

padrão a ser aceito e, principalmente, uma visão de mundo – naturalista – a ser 

apreciada e seguida com os seus mitos e valores. O embate do neoateísmo com as 

religiões só é possível porque os dois estão dentro do mesmo campo, sendo seus bens 

simbólicos diferenciados qualitativamente, mas iguais no que cerne a sua função. A 

disputa existe, pois a ciência é utilizada pelos neoateus como uma forma de respaldar 

sua visão de mundo, com um sentido próprio que está mais alinhado ao cientificismo, 

como proposto por Artigas e Giberson, do que à mera aceitação da ciência como um 

modelo explicativo. A crença nos valores advindos da ciência é inseparável da mesma 

para os neoateus. 

O conceito de desencantamento do mundo que prometia uma desmagificação e 

uma retirada de sentido – primeiramente pela ética protestante e, posteriormente pela 

ciência – peca por não entender a capacidade de os indivíduos utilizarem o secular e a 

ciência como fontes de produção de um sentido em si mesmos. A descrença como único 

caminho da sociedade ocidental, como propuseram alguns autores posteriores a Weber, 

não se pauta nas ideias nem daqueles que desmagificam e desconstroem o sentido 

religioso, no caso específico desta pesquisa, com os quatro autores neoateus. Existem 

mudanças diversas advindas do desencantamento do mundo: o enfraquecimento das 

religiões institucionais muitas vezes pode ser notado, assim como o surgimento de 

novas religiosidades e, também, a voz, gélida para alguns, do secularismo extremado 

que toma forma no ateísmo dos tempos atuais. Contudo, não podemos entender os 

cientistas ateus só como meros desmagificadores e destruidores do sentido último. Há 

entre os desencantadores um novo tipo de encantamento, que tem sua função social para 

determinado grupo e que funciona integralizando, de certa maneira, uma cosmovisão 

dentro desse grupo. O neoateísmo possui seus traços religiosos, mas, além disto, ele dá 

um sentido – diferenciado do sentido religioso tradicional – tanto aos seus oráculos 

quanto aos seus seguidores. 
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Conclusão: solvente que constrói 

A discussão apresentada tentou indicar que o conceito de desencantamento do 

mundo de Weber, na sua segunda forma, a científica, não necessariamente leva ao fim 

do sentido último. O que ocorre, no caso de versados em ciência e dos cientistas 

neoateus, é a utilização do embate contra o que eles entendem como magia religiosa. A 

luta contra as explicações sobrenaturais da religião transforma-se também em uma luta 

contra os valores e as propostas de várias religiosidades. No caso específico do 

neoateísmo, existe também a proposta de uma nova cosmovisão, que se utiliza muitas 

vezes do processo desmagificador e que desconstrói o sentido para propor uma nova 

visão de mundo. 

O desencantamento do mundo deve ser entendido como uma estratégia no que 

concerne o caso neoateu. Estratégia que é fundamental para arrebatar novos seguidores, 

tanto no âmbito acadêmico quanto espaço público e mais recentemente também na 

internet. Tentei abordar no primeiro capítulo como o neoateísmo utiliza diversos 

argumentos, filosóficos e científicos, para combater a religião.  

No segundo capítulo, procurei indicar quais são as propostas para uma nova 

cosmovisão, desatrelada de entes sobrenaturais e das religiosidades tradicionais. O 

conceito de (re)encantamento do mundo foi utilizado na análise das respostas 

neoateístas para a construção de um novo sentido. Sentido este que pode ser entendido 

como algo alinhado à um grupo e também ao indivíduo.  

Com a criação de uma nova cosmovisão, que prescinde de um ente criador, não 

há uma desvinculação total do campo religioso, algo que analisei no terceiro capítulo. 

Profetas, oráculos, seguidores, militantes, líderes carismáticos, mensagens, construções 

de valores e compensadores que dão efetivamente a visão de mundo, podem ser 

notados. A competição com a religião, como tentei indicar com a utilização do conceito 

de campos de Bourdieu, apesar de utilizar muito do capital científico e das normas 

dentro do próprio campo da ciência, desloca-se para outro campo: o campo religioso. 

O (re)encantamento neoateu, muito relacionado com a divulgação científica 

mais atual, não advém somente para descrever o mundo de maneira científica. Ele vem 

com o objetivo claro de desconverter e reocupar com seus próprios valores. 
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Não podemos deixar de salientar que o neoateísmo e suas proposições são filhos 

do momento histórico mais atual. A baixa vinculação institucional dos ateus, fenômeno 

comum também nas religiões atuais, como observado por Danièle Hervieu-Léger, e o 

fato de também ser problemática a própria definição de ateísmo, alinha-se muito ao 

momento em que o indivíduo é o centro de suas crenças. Não há a necessidade de 

instituições, apesar de as mesmas existirem. Não obstante, podemos observar alguns 

valores como sendo comuns entre os neoateus, como a questão da verdade científica que 

é vista como “melhor” que a religiosa, o sentimento de parentesco cósmico, a 

maturidade, a admiração do todo e até a continuação de alguns valores religiosos vistos 

como úteis à causa foram observados por Schrempp. 

O neoateísmo como um fenômeno novo, que desperta sentimentos antagônicos, 

tanto de repulsa quanto de atração, é também filho de um momento político atual. O 

Ocidente, com a separação das instituições religiosas do Estado, a maior liberdade de 

crença e de descrença dentro da sociedade, e, principalmente, a aceitação no âmbito 

jurídico de valores que prescindem do religioso faz com que seja possível um 

movimento como esse. A acidez crítica às religiões, que muitas vezes parece ser 

gratuita, tenta também manter as diversas liberdades alcançadas ao longo de séculos de 

lutas políticas feitas por secularistas. Há muitas vezes o exagero na defesa dessas 

liberdades, em que a religião passa a ser reprimida, atacada gratuitamente e 

ridicularizada em suas opiniões. Entretanto, esta característica pode ser atribuída aos 

anos de marginalização pelos quais passaram ateus e descrentes em geral. Não sabendo 

usufruir de suas novas liberdades, há o exagero, mas este “problema”, que muitas vezes 

é estratégia, acaba limitando-se aos embates intelectuais, com a violência física, tão 

criticada pelos próprios neoateus, sendo deixada de lado. 

Procurei ao longo da pesquisa, observar tanto ataques às religiões quanto novas 

propostas. Tarefa não muito simples e que por vezes pode soar como um proselitismo 

para um lado ou para o outro. A preocupação central foi entender o neoateísmo e sua 

função na sociedade atual, o que acabou por entrar em rota de colisão com a retirada de 

sentido do conceito de Weber. A sociedade secular toma em alguns pontos específicos o 

espaço da religião, englobando algumas características da mesma, para reocupar o que 

foi deixado para trás. 

A religião implícita pareceu-me uma ferramenta teórica bastante útil na análise 

do neoateísmo, pois assim pude deslocar o mesmo para o campo religioso. Sem esta alta 
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carga de religião implícita que o neoateísmo possui, dando um cimento social para seus 

seguidores, não seria possível deslocar este novo movimento para o campo religioso. 

Vale lembrar que a pesquisa carece muitas vezes de fontes empíricas e se torna 

uma discussão muito mais conceitual e de um tipo específico de ateísmo. A discussão 

procurou indicar possibilidades para além do “vazio espiritual” que o desencantamento 

do mundo possui. A ausência de sentido é algo por deveras complexo de ser afirmado 

de maneira tão categórica, tendo em vista a capacidade do ser humano, seja como 

indivíduo ou grupo, de dar significação. 

Concluo esta pesquisa observando uma entrevista feita para a revista do 

Programa de Ciências da Religião, a Rever, em que Pierucci entende a religião como um 

“solvente”. Diferentemente da concepção durkheimiana da religião como um cimento 

social, ele entende que a religião importante na concepção weberiana é aquela que cria 

(CITELI; ROSADO, 2013, p. 19). O neoateísmo apesar de não ser uma religião 

institucional de fato, também possui a característica de solvente, da revolução, mas 

também de criação do novo. O neoateísmo como solvente pode acabar para seus 

seguidores com noções pré-concebidas de religiosidades, principalmente no que 

concerne os grandes monoteísmos. Se entendermos a dissolução das ideias e das 

proposições religiosas temos de entender que o objetivo final é a nova proposta. O 

sentido neoateu. Dissolver é o meio para o fim, o encantado fim neoateu; desencantado 

muitos e (re)encantado alguns. Dawkins, Dennett, Harris e Hitchens estão em guerra 

contra as religiões, não pela guerra em si, mas porque ganhá-la é importante para eles. 

Os desencantadores encantados querem espalhar sua visão de mundo, e com isso 

acabam competindo com outras visões “encantadas”. Eles abrem uma nova perspectiva 

simbólica para seus seguidores, que tem seu próprio e singular conteúdo, gostemos dele 

ou não.  
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