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1.Introdução
Os ateus estão na internet e se organizam em associações virtuais. Para o público
jovem, essas entidades são fundamentais na formação da identidade do neófito ateu
(LeDREW, 2013; CIMINO; SMITH, 2012). Estar na internet indica um importante
momento no processo de constituição da nova pertença de muitos indivíduos, haja vista
ser este, o meio legítimo para publicitação de suas convicções relacionadas à cosmologia
ateísta. Nos espaços da internet, isolados ou em associações, os novos ateus se mostram
propositivos e inflam o ciberespaço com demandas diversas, sobretudo em defesa do
ateísmo. Através de narrativas antirreligiosas e anticlericais [mas não somente], os
grupos ateístas defendem sobremaneira valores humanistas assentes em princípios
imanentes e não mais em transcendentes como fora em épocas pré-seculares (TAYLOR,
2010).
Sob a perspectiva da sociologia da religião, o objetivo deste trabalho aponta para
duas direções: i) evidenciar como que em nossa época – marcada pelo desencantamento
do mundo -, e em grau crescente de secularização, a prática do ateísmo vem se
concentrando no chamado ativismo virtual; e ii) apresentar indícios conceituais para
fundamentar reflexões teóricas no campo da sociologia acerca do ateísmo.
Diferente de outros momentos históricos [a exemplo do iluminismo] em que a
descrença residia somente no plano teórico-filosófico e das consciências individuais; na
contemporaneidade, mais do que uma entre tantas opções ofertadas pela modernidade, o
ateísmo se tornou também parte de um processo relacional dos indivíduos entre si e
destes com grupos e associações que defendem a descrença teísta. Nesse sentido, para
melhor compreensão do fenômeno do ateísmo ativo e as associações virtuais de ateus, a
noção de secularismo ganha emergência em função de sua capacidade analítica sobre
desdobramentos ideológico-políticos da ação dos autodeclarados ateístas. Ancorados em
Willian Connolly e em outros autores dessa linhagem teórica, fica aberto um flanco mais
flexível no que tange a integração de diferentes atores e seus repertórios na esfera pública
virtual.
Amparados tanto em conceitos quanto em dados estatísticos sobre a qualidade e a
quantidade de ateus no Brasil, aproximamo-nos de LeDrew (2013); Cimino e Smith
(2012), quando de suas premissas sobre a existência de um momento tanto para
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ascendência como para a permanência de indivíduos identificados com a descrença,
período esse marcado pela juventude.
Sobre a condição da juventude [para os fins pertinentes a este trabalho]
entendemos um duplo aspecto i) a questão etária e ii) e a constituição de identidades.
Delimitados a faixa etária entre os 14 e 30 anos para situar a condição de jovem. Em
Cimino e Smith (2012), o processo de conversão à identidade uma ateísta se completaria
com a inserção pessoal em grupos virtuais de natureza ateísta. Um processo de conversão
longo que se concretizaria com a divulgação ampla e aberta dessa nova constituição.
Entende-se que um dos aspectos da construção da identidade estaria centrado no processo
relacional de maneira que um indivíduo só tomaria consciência de si na relação com o
outro (DAYRELL, 2003). A inserção sobretudo do público jovem nas associações,
grupos e comunidades virtuais de ateus; mais do que uma identificação, contribuiria de
alguma forma na invenção de caminhos e direções de vida. Os grupos virtuais
oportunizariam um lócus relacional para assegurar o novo pertencimento, que longe
destes isso seria pouco provável, ou seja, firmar uma identidade ateísta longe da internet,
ao menos para o público jovem, não seria possível.
Com coleta de dados nas websites de grupos ateístas e uma ligeira passagem pelo
perfil de comunidades ateístas no facebook, percebeu-se através da análise do conteúdo
coletado das associações e grupos, a existência de um repertório densamente difuso e
heterogêneo quanto aos objetivos, valores, princípios e causas defendidas.
Para este texto, a presença da população jovem é compreendida no espectro das
associações ateístas que praticam alguma espécie de ativismo (RIEZU, 1989) virtual
(ALCÂNTARA, 2013). Nessas associações, se constata que a composição de sua
diretoria executiva, é constituída eminentemente por uma representação juvenil,
principalmente nas nas funções de decisão. Ora, tais espaços oportunizariam tanto as
condições para formação de identidades (LeDREW, 2013; CIMINO; SMITH, 2012),
como para socialização com seus pares, porém acima de tudo, como um espaço para se
tornar pública a ‘conversão’ ao ateísmo.
Nesses termos, as associações ateístas representariam uma caixa de ressonância
marcada por posturas pendulares que vão do combate e ataque às religiões e suas
instituições, à posturas menos agressivas, por sua vez, ancoradas na defesa de valores
humanistas, universalistas, de direitos humanos; que em certo aspecto muito próximas
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daquilo que aqui intitulo de ethos religioso, mas sem o sê-lo, pois os ateus não formariam
agregações de natureza religiosa.
No exercício metodológico proposto para este trabalho, propomos uma
netnografia (KOZINETS, 2014). Esse método se justifica em função da coleta de dados
realizada através do monitoramento de websites das organizações e grupos ateístas.
Apostamos nessa abordagem por exigir menos tempo, recursos e profundidade em
função da limitação do engajamento do pesquisador. Prevaleceu a simples observação
das páginas virtuais e tomada de dados relevantes. O uso de informações publicamente
disponíveis nos espaços virtuais, pareceu como uma variável necessária na coleta das
informações.
Na busca por um filtro para seleção das informações necessárias, restringimo-nos
aos dados publicamente disponíveis e agrupados nas seguintes unidades ou diretrizes
para escolha e incursões nas websites, a saber: a)relevantes (relacionados ao foco da
minha pesquisa), b)ativos (que tem regularidade e atualização nas postagens e
conversas), c) interativas (fluxo de comunicação entre participantes) d)substanciais
(massa crítica e energética de comunicadores), d)heterogêneos (diversidade entre os
participantes) e e)riqueza de dados (detalhamento nos dados oferecidos) (KOZINETS,
2014). Guiados por esses critérios, selecionamos três associações para análise: Liga
Humanista Secular, Sociedade Racionalista e Associação de Ateus e Agnósticos.
A abordagem qualitativa e a prática da análise de conteúdo são adotadas como
guias técnico-metodológicos para a delimitação do fenômeno em questão. Dos dados
recolhidos nas páginas virtuais, dos objetivos e princípios descritos, dos valores, causas
defendidas e ações públicas, bem como do ideário manifesto; delimitaram-se categorias
analíticas que com o auxílio de quadros e tabelas deseja-se um melhor tratamento e
interpretação das informações.
2. Sobre quem estamos falando? - Os ateus em números
A quantificação do número de ateus em escala mundial é imprecisa pois para
algumas agências de pesquisa, censos e outros levantamentos estatísticos, os ateus são
agrupados aos sem religião e aos agnósticos. Esse tipo de classificação provoca variações
tanto na quantidade como na qualidade da análise dessa coorte estatística. No Brasil, após
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o censo de 2010, a coorte – ateus –, passou a ocupar a listagem do IBGE (2010), o que
vem permitindo análises mais minuciosas do quadro religioso e das crenças no Brasil.
Em um sentido amplo, conforme pesquisa elaborada pelo Worlwilde Independent
Network [WIN] juntamente com Gallup International (2012) intitulada como Global
Index of Religiosity and Atheism, após survey1 realizado, apenas uma minoria do mundo,
estes concentrados na China e no Leste Europeu, afirmam serem ateus. A síntese mais
geral das respostas acusa 59% de autodeclarados religiosos, 23% não religiosos e 13%
ateus. Para melhor compreensão do grupo de ateus convictos, a tabela 01 permite a
seguinte configuração:
Tabela 01 – países com maior percentual de ateus convictos
Adeptos a uma
religião
China
47%
30%
14%
Japão
31%
31%
16%
República Tcheca
30%
48%
20%
Franca
29%
34%
37%
Coreia do Sul
15%
31%
52%
Alemanha
15%
33%
51%
Noruega
14%
42%
43%
Áustria
10%
43%
42%
Islandia
10%
31%
57%
Austrália
10%
48%
37%
Irlanda
10%
44%
47%
Fonte: (Worlwilde Independent Network [WIN]-Gallup International, 2012, p. 03).
Países

Ateu convicto

Sem religião

Em relação a outra base de dados, - Association of Religion Data Archieves (2010),
a configuração produzida enfatiza agora as regiões geográficas ocidentais. Damos
destaque à América do Sul.
Tabela 02 - regiões mundiais comparadas
Região
Ateus
Agnósticos
Cristãos
América do Norte
0,6%
14%
79%
América do Sul
0,5%
3,1%
88,6%
Norte da Europa
2,4%
17,7%
74,8%
Sul da Europa
2,1%
8,5%
90,8%
Fonte: Association of Religion Data Archieves (2010). Elaborado pelo autor (2016).

1

A pergunta dirigida a todos foi [tradução pessoal]: Independentemente de você participar/assistir de um
culto, você diria que é uma pessoa religiosa, não religiosa ou ateu?

6

Na busca de aproximações ao contexto brasileiro, selecionamos os países do Cone
Sul (Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai). Os dados sobre o ateísmo são
expressos na tabela 03.
Tabela 03 - países do Cone Sul
País
Ateus
Agnósticos
Cristãos
Paraguai
0,2%
1,8%
95,4%
Brasil
0,4%
2,4%
91%
Argentina
0,9%
5%
91%
Chile
2,3%
7,7%
89%
Uruguai
6,5%
28%
64%
Fonte: Association of Religion Data Archieves (2010). Elaborado pelo autor (2016).

Evidente é o contraste entre ateus e cristãos. Se compararmos a um aquário,
temos a representação de um meio [água] dentro do qual essa população [ateus e
agnósticos] estão inseridos. Se os ateus forem os peixes, a água representa o aspecto
cultural densamente formado por uma cosmologia cristã; já o aquário, representaria o
espaço geográfico e territorial tanto brasileiro, quando não, o da América do Sul e Latina
como um todo.
Diferente do Chile e do Uruguai em que os dados induzem para um aumento de
descrentes (LATINOBARÔMETRO, 2013), o adepto à religião nos países latino
americanos não apresenta declínio. Mesmo que os relatórios do Latinobarômetro (2013)
apontem para o decrescimento do catolicismo na América Latina 2, não se enxerga a
redução do cristianismo de uma maneira ampla, mas sobretudo, um trânsito religioso
(TEIXEIRA, 2013; ALMEIDA; MONTEIRO, 2001) dentro do grande mercado das
religiões (MARIANO, 2011) no continente Latino Americano.
No caso do Brasil, os dados do censo do IBGE (2010) apontam em 8% o
número dos sem religião. Em 1940, o censo indicava 0,2% dos sem religião no país. Em
1980, o número se elevou para 1,6%. No censo de 1991, esse grupo correspondia a 4,8%,
e em 2000, 7,4%. “Em números absolutos do censo de 2010, 15,3 milhões de pessoas
declararam-se sem religião, 615 mil se declararam ateus e 124,4 mil agnósticos”
(NOVAES, 2013, p. 175). Dos 190 milhões de inquiridos no censo de 2010, os ateus e
agnósticos representaram 0,4% do total.

2

Segundo Latino Barômetro (2013) os católicos saíram de 80% em 1995 para 67% em 2013.
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Os dados expostos até o momento, conduzem à duas constatações que situo na
teoria sócio histórica da secularização. A primeira delas, com base nas afirmações de
Berger e Luckmann (2012) constata-se que a teoria da secularização se aplica
sobremaneira à Europa Ocidental. Ora, fora desta região, a secularização enquanto fim da
religião não se aplicaria. Caso sui generis por exemplo, são os Estados Unidos. Uma
sociedade densamente moderna e amplamente religiosa (TAYLOR, 2010). Reiteram os
autores supracitados que fora da Europa e dos Estados Unidos, a secularização seria
descabida. “O chamado Terceiro Mundo estremece literalmente sob o ímpeto dos
movimentos religiosos” (BERGER; LUCKMANN, 2012, p. 50).
Dessa constatação, derivamos uma segunda. Ancorado nas transformações
iniciadas no início da modernidade, em Taylor (2010), a noção de meio ou condições
pelas quais se dão as experiências de fé dos indivíduos ganhariam relevância. Isto é, o
ateísmo, segundo os dados aqui apresentados, explicita – em maior ou menor quantidade
de adeptos -, que a secularização em estágios avançados (HABERMAS, 2009) conduziria
também a um declínio do sentido religioso no nível das consciências individuais. Ora,
numa era secular, situamos os ateus ou descrentes, na condição em que a experiência de
fé, “mesmo para o crente mais devoto, representa apenas uma possibilidade humana entre
tantas outras” (TAYLOR, 2010, p. 15).
Sobre este aspecto, o processo de secularização permite a compreensão do
ateísmo como a maior crítica religiosa possível de ser feita nas sociedades
contemporâneas. Numa ideologia humanista, o homem e a sociedade se tornam a única
alternativa suprema (TAYLOR, 2010; RIEZU, 1989). Nas últimas consequências, ter-seia uma vida sem deus e sem religião.
Sobre esse aspecto, não há uma unanimidade na afirmação pública em se
declarar um sem religião. Nesse lastro, outros rótulos emergem, a saber: antiteísta,
agnóstico, humanista, cético, secularista, secular humanista, ateu, ou ainda algo
completamente diferente destes descritores aqui colocados. Cimino e Smith (2012) se
referem a esse agrupamento como freethinkers [livre pensadores]. Há também os rótulos
atribuídos pelos vizinhos religiosos; muitas vezes com forte conotação negativa: hereges,
infiéis, brilhantes [brights], sociedades de internet, entre outras denominações. Somente
entre os ateus, as classificações também são alargadas: ateísmo explícito, ateísmo
implícito, ateísmo, positivo, ateísmo prático, e assim por diante (BEAMAN; TOMLINS,
2014).
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Situar o ateísmo em números ganha relevância como forma de distinção
estatística, entretanto, o número pelo número denota o fetiche da estatística, e pouco se
ganha em profundidade explicativa. A análise sobre o fenômeno do ateísmo nas
sociedades seculares e ou pós-seculares torna-se profícuo à medida que se busca a
compreensão de causas e fenômenos sociais atribuídos a ação dos ateus na esfera social.
3.O ateísmo, modernidade e secularização
Como definir a condição do ateísmo ou do ser um ateu? Bullivant e Ruse (2013) a
partir de diferentes significações colocam o ateísmo como uma forma de relacionamento
negativo com as divindades, ou como ausência de crença em um ou mais deuses.
Ateísmo é definido como um abster-se de crença na existência de um
Deus ou de deuses. Como uma maior especificidade da definição para o
termo, ateísmo é simplesmente fruto de decisões para dois conceitos
básicos: o significado e o alcance de a-, e o significado e o alcance de teísmo (BULLIVANT; RUSE, 2013, p. 26. Tradução do autor).

Implicações semânticas e etimológicas recaem sobre a construção da terminologia ateu. Sobre esse aspecto, Martin (2010) estipula dois tipos de ateísmo o positivo e o
negativo. O negativo em sua acepção ampla consiste na ausência de fé em qualquer tipo
de Deus ou deuses e não a rejeição da ideia de um ‘Deus' teísta e antropomórfico. Stricto
senso, trata sobre a falta de fé em um deus teísta. Conecta-se à etimologia grega do
termo [ A = sem ou não, e Theós = deus]. Nesta significação, não se nega a possibilidade
da existência de um deus, mas se trabalha dentro da regra de evidência como essencial
para a composição de um sistema de crenças. O ateísmo positivo, por sua vez, em sentido
amplo, consiste na falta de fé em qualquer tipo de deus, haja vista que estes não
existiriam. Os representantes deste segmento se apresentam de forma racionalista.
Portadores de ataques à noção de deus formuladas pelas religiões que julgam
logicamente inconsistente (MARTIN, 2010).
Em Riezu, (1989, p. 44), o ateísmo pode ser compreendido do ponto de vista
teórico e prático. No plano teórico “a existência de Deus não pode ser afirmada com
certeza”. Neste tipo de ateísmo reside a negação de uma transcendência de natureza
teísta. Muito próximo dessa postura estaria o agnosticismo, pois muito mais que uma
postura religiosa, este seria este um posicionamento de ordem filosófica. Para Martin
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(2010) o agnosticismo é uma suspenção do juízo sobre a existência de Deus, compatível
com o ateísmo negativo e não com o positivo, dada sua postura assente exclusivamente
no plano teórico. Ontologicamente, não daria guarida a nenhum tipo ativismo. No
agnosticismo fica contido uma indiferença às entidades divinas; enquanto no ateísmo
[positivo] evidencia-se um posicionamento explícito de não crença. Deriva disso o
entendimento de que essa não crença manifesta pelos ateus superaria uma construção
abstrata, ensimesmada e meramente especulativa compondo assim um campo muito mais
complexo nas relações e interações individuais e coletivas das quais resultariam a
formação do imaginário da não crença.
O ateísmo prático, por seu turno, se fundamenta em uma situação existencial que
abdica a necessidade de um deus. É uma atitude concreta de vida como se deus não
existisse, muito mais do que uma atitude doutrinária. No ateísmo prático evidenciam-se
formas externas de posicionamento em relação a esta ausência de deus, tais como: o
anticlericalismo, o antiritualismo, a indiferença religiosa, entre outras manifestações.
Tudo isso se projetaria na formação de uma estrutura social - o ateísmo e de seus atores os ateus, enquanto representantes desse grupo (RIEZU, 1989)
No plano teórico da secularização já mencionada para este artigo, aproximamo-nos
da sociologia weberiana enquanto fundamento teórico para o declínio da religião das
esferas sociais. Nesse campo conceitual, o ateísmo surge como efeito do processo de
secularização imputada pela modernidade nas sociedades ocidentais. A modernização
trouxera consigo a racionalização do mundo, e como efeito dissolvente, o
desencantamento do mundo (PIERUCCI, 2013). A secularização é um movimento
contínuo de eliminação dos elos mágicos que sustentam a relação entre os homens. A
racionalização no processo da modernidade ocidental conduz à diferenciação e
autonomização das esferas sociais [o direito, a política, a economia, a ciência, a religião,
etc]. Estas, por sua vez, vão ganhando cada vez mais formas distintas, passando a operar
dentro de suas leis ou lógicas próprias. Nesse dinâmica, certas condutas praticadas pelas
pessoas repercutiriam essa diferenciação e racionalização (WEBER, 2004, SELL, 2013,
TAYLOR, 2010).
Cada orientação da conduta humana vai se tornando autônoma e se afastando de
qualquer tipo de unidade determinante e totalizadora. Para os agentes, a modernidade
garantiria uma maior nitidez entre os meios e fins de uma determinada ação. Nas esferas
diferenciadas, as ações dos indivíduos orientam-se especificamente dentro de
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legitimidades próprias (WEBER, 2004). Nestes termos “o destino de nosso tempo, que se
caracteriza pela racionalização, pela intelectualização e, sobretudo, pelo desencantamento
do mundo levou os homens a banirem da vida pública os valores supremos e mais
sublimes” (WEBER, 2004, p. 51).
A intelectualização e racionalização seriam aquelas que dariam a prova
de que não existe, em princípio, nenhum poder misterioso e
imprevisível que interfira com o curso de nossa vida; em uma palavra,
que podemos dominar tudo, por meio da previsão. Equivale isso a
despojar de magia o mundo (WEBER, 2004, p. 30).

No processo de desencantamento em curso na civilização ocidental, Max Weber
aborda a ciência como propulsora dessa forma de racionalidade. Contudo, o mesmo
autor, subtrai dela a possibilidade de se apresentar como uma ontologia do social ou
como uma forma de teodiceia dirigida ao imanente (WEBER, 2004, p.31). Isto é, não
seria a ciência, mas a sim a religião, a capacitada para dar um sentido à existência
humana.
É no desencantamento que se compreende a possibilidade de ser o ateísmo um tipo
ou variação extremada – às últimas consequências - do asceticismo do mundo.
Eminentemente mundano, [o ascetismo] assumiu um caráter racional, metódico,
disciplinar de conduta da vida distanciando-se de qualquer tipo de significação
extramundana. Dele, participariam as camadas cívicas3 como o estrato social detentor de
um tipo de racionalismo prático. “O fato empírico importante para nós, de que os homens
têm qualificações diferentes, de uma forma religiosa, evidencia-se desde o início da
história da religião” (WEBER, 1982, p.331).
Estas qualificações distintas estão em função dos diferentes estratos sociais
[intelectuais, camadas cívicas, camponeses]. Sobre este aspecto, comenta Weber (1982)
que
os valores sagrados supremos prometidos pela religião [...] não foram
necessariamente os mais universais. Nem todos tinham ingresso no
Nirvana, na união contemplativa com o divino, na posse orgiástica ou
ascética de Deus. [...] Até mesmo essa forma, porém, esses estados

3

Conforme Weber (1982) essas camadas eram formadas por comerciantes, artesãos, empresários do
artesanato. Mostravam-se ambíguos e de determinação variada. Ligavam-se a todos os tipos de práticas
institucionalizadas bem como práticas individuais de salvação. “É precisamente entre elas que se destacam
as afinidades eletivas para tipos especiais de religião. A tendência para um racionalismo prático na conduta
é comum a todas as camadas cívicas” (WEBER, 1982, p. 327-328).
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psíquicos não foram elementos da vida cotidiana (WEBER, 1982, p.
331).

Ora, o que fica é o conflito entre o mundo e a religião. Logo, pressupõe-se que
entre os três estratos sociais inseridos nesse conflito, as camadas cívicas dariam
condições para a emergência dos ateus. Em Weber, ao fazer referência ao capítulo sete da
Religiöse Gemeinsschaften, intitulado Estamentos, classes e religião, Sell (2013) destaca
que na sociologia da estratificação weberiana haveria uma distinção entre os tipos de
qualificações religiosas no interior da própria religião, já que
nem as religiões, nem os homens, são livros abertos. Foram antes
construções históricas do que construções lógicas ou mesmo
psicológicas sem contradições. [...] Nas questões religiosas a coerência
foi a exceção e não a regra. As formas e meios de salvação também são
psicologicamente ambíguos (WEBER, 1982, p. 335).

Ou seja, haveriam os virtuosos e a massa fiel. Nela [na sociologia da
estratificação], estariam duas racionalidades: a teórica e a prática. Nesse sentido,
presume-se que os ateus estariam sujeitos muito mais a segunda racionalidade – a prática
-, haja vista a relação direta no ascetismo do mundo. Em que pese tais ponderações, o
objetivo da articulação com as teses da secularização e dos estratos sociais em Weber,
está em sustentar a formação do ateísmo no lastro do processo de diferenciação das
esferas sociais e no processo de desencantamento do mundo promovido racionalização.
Ou seja, desejamos situar o ateísmo como um tipo de manifestação própria na
modernidade.
Além de Max Weber, o filósofo canadense Charles Taylor (2010) permite
aproximações conceituais entre secularização e ateísmo. Em Uma era Secular, o filósofo
faz menção aqueles que – nas facetas da secularidade –, abraçariam a descrença,
inclusive como uma opção. Ante as características da secularidade [a retração da religião
na esfera pública, o declínio em termos de fé e de prática e as mudanças na condição de
fé com a entrada do humanismo como alternativa/opção ao cristianismo]; o teórico
canadense, trata sobre “o abandono de convicções e práticas religiosas, em pessoas se
afastando de Deus e não frequentando a igreja” (TAYLOR, 2010, p. 15). Essa mudança
passaria pelas condições de fé. Nestes termos,
a mudança para a secularidade nesse sentido consiste, entre outras
coisas, na passagem de uma sociedade em que a fé em Deus é
inquestionável e, de fato, não problemática, para uma na qual a fé é
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entendida com uma opção entre outras e, em geral, não a mais fácil de
ser abraçada (TAYLOR, 2010, p. 15).

Infere-se que para um adepto do ateísmo, “a fé em Deus não é mais axiomática”.
Existem alternativas. E é provável que isso signifique também que, pelo menos em um
determinado meio social, pode ser difícil conservar a própria fé” (TAYLOR, 2010, p.
16).
A sociedade secular, em Taylor (2010), estaria atrelada “às condições da
experiência do espiritual e da sua busca”. Ponto central em sua argumentação (2010, p.
16), é o de que “em nossas sociedades, a grande questão relativa à religião é geralmente
definida em termos de fé”. Assim se, numa das facetas da secularidade estaria o declínio
da fé, isso não quer dizer que outros tipos de crenças não pudessem emergir, a exemplo
da crença na ciência e na razão.
Nessa toada, o descrente – dentro de sua maneira alternativa de se viver -,
encontraria sua plenitude em termos da potencialidade de um ser humano compreendida
naturalmente; “distinto do crente, que possui Deus como uma referência, ou seja, algo
além da vida e ou da natureza humana (TAYLOR, 2010, p. 21). Para os descrentes
modernos, “o poder de alcançar a plenitude está dentro de cada um, [...] na nossa
natureza de seres racionais” (TAYLOR, 2010, p. 21). Este tipo de atitude, ou modus
vivendis, relaciona-se a uma perspectiva imanente e não transcendente. Fatores como:
“expansão da educação, formação padronizada pela disseminação da alfabetização e, em
consequência, de níveis mais elevados de escolarização e, mais recentemente, pelo forte
incremento da preparação universitária” (TAYLOR, 2010, p. 496) – próprio das elites –,
tornou-se condição espiritual das massas por meio da difusão.
O ateísmo se apresenta como um fenômeno relevante para o estudo na subárea da
sociologia da religião, mesmo que permita incursões na área da sociologia política,
quando do estudo do ativismo e suas demandas depositadas na esfera pública. Para além
dessa subárea, o ateísmo repercute também na compreensão de fenômenos sociais
relativos à modernidade, ou seja, sobre as transformações sociais na contemporaneidade
por meio das mudanças relacionadas à permanência ou afastamento da religião tanto das
esferas sociais quanto das consciências individuais.
Religião dos descrentes ou igreja dos sem fé? Como tratar o ateísmo no campo da
sociologia das religiões?

A tese que adotamos neste empreendimento teórico, visa

explicar o fenômeno muito mais a partir de epistemologias sociológicas do que em
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explicações que o enquadrem no campo da teologia, da religião ou da filosofia. No plano
investigativo, um mesmo objeto pode ser observado a partir de várias lentes, todavia, na
ausência de conceitos suficientes, é sensato que se sejam criados matizes apropriadas
evitando-se assim a transposição inadequada de conceitos de um determinado campo
epistemológico para outro. Ora, investigar os ateus pela sociologia é uma tarefa a que se
propõe este artigo.
Nessa perspectiva, Montero e Dullo (2014), ao interpretarem o ativismo ateísta
no Brasil, abrem um flanco para estudos sobre o ateísmo. Contudo, no meu julgamento,
intuitivamente pela insuficiência de conceitos sociológicos mais robustos, interpretam e
situam os ateus no Brasil no lastro do fundamentalismo religioso. Tal como outras
minorias religiosas, os ateus atuariam na disputa por algum território, no grande jardim
sagrado brasileiro. Nosso intuito nesse trabalho, é alargar a possibilidade analítica a partir
da sociologia, sobretudo na matriz teórica da secularização. Para tanto, apostamos que
seja nos conceitos atribuídos à noção de secularismo [ mais do que a secularização] que
se encontraria maior aderência quanto o tratamento do fenômeno empírico colocado para
este texto – a dimensão prática dos participantes em associações ateístas, em sua grande
escala, associações sediadas virtualmente na internet.
4.O secularismo: um noção conceitual para o enquadramento do ativismo ateus nas
sociedades secularizadas
Tratar sobre o secularismo torna-se uma tarefa ainda mais difícil em virtude de
sua proximidade com a noção de secularização. Os termos têm significados distintos e
propósitos analíticos diferentes. A secularização, nos termos sociológicos, é o processo
de declínio ou afastamento do religioso tanto das práticas da vida cotidiana como da
consciência humana.
Em Casanova (2011, apud DULLO, 2012), a secularização se desdobrou em três
frentes analíticas: a secularização propriamente dita, como um processo inacabado da
modernidade, o secular como uma categoria epistêmica do moderno, substrato social,
realidade natural desprovida de religião e o secularismo “como uma doutrina política que
sustenta o mundo secular e que se opõe à religião, sendo descrita por uns como ideologia
e, por outros, como visão de mundo” (DULLO, 2012, p. 383). Nesse aspecto, o
secularismo é de cunho ideológico-político.
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Castro (2012) compreende o secularismo como aquele que abrigaria múltiplas e
conflitivas interpretações e teorizações sobre o fenômeno da secularização. Por essa
razão, “será o mesmo processo e o mesmo projeto sociopolítico em toda parte ou existirá
uma ampla variedade de secularismos?” (DULLO, 2012, p. 384). Além disso, na mesma
medida com que se tem uma variedade de espécies de religião, existiriam uma variedade
de espécies de secularismos como nos casos dos Estados Unidos, China, Turquia, França,
índia, Reino Unido e Brasil (DULLO, 2012).
Nesse cenário, Jakelic (2010) em seu ensaio bibliográfico sobre a temática,
circunscreve a amplitude do conceito a partir de duas compreensões distintas. Para a
autora,
secularismo pode indicar uma visão de mundo, uma ideologia, uma
doutrina política, uma forma de política de governo, um tipo de filosofia
moral, ou uma crença de que o método científico seja suficiente para
compreensão do mundo em que vivemos (JAKELIC, 2010, p. 49.
Tradução do autor).

Sobre a amplitude do conceito, a autora dá destaque para dois modelos de
secularismo: i) aquele aonde a ciência é fundacional e ii) aquele cujo centro é o
ordenamento da vida política. No científico, Jakelic (2010) sugere a tipificada separação
e confrontos entre religião e ciência. Nessa dimensão, prevalece o modo padrão dos
secularistas e antirreligiosos de se servirem da ciência em suas posturas, muitas delas,
combativas à religião, como as expressas através do movimento New atheism - forma
ativamente hostil à religião. À medida que se avançam em experiências denominadas de
ressacralisação ou de retorno do sagrado, acompanha-se e eclosão de grupos e de
movimentos que somam forças na lógica do novo ateísmo (KETTEL, 2013).
No segundo modelo, “o secularismo serve como um princípio organizacional de
uma comunidade política. Faz referência à separação entre política, instituições estatais e
religião” (JAKELIC, 2010, p. 52. Tradução do autor). Efeito desse modelo, subjaz a
“criação de uma esfera pública aberta a todos os indivíduos como cidadãos iguais,
independentemente de suas identidades particulares” (JAKELIC, 2010, p. 52).
Ao fazer menção ao sociólogo José Casanova, Jakelic (2010) o apresenta sob
várias formas históricas, em diferentes modelos normativos de separação legalconstitucional entre Estado laico e religião; sem contar os diferentes tipos de
diferenciação cognitiva entre ciência, filosofia e teologia; e nos modelos de diferenciação
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prática entre lei, moralidade, religião, e assim por diante. Em Jakelic (2010, p. 50.
Tradução do autor) “a história do secularismo no ocidente é uma batalha da razão, do
progresso e modernidade contra a religião, conservadorismo e tradição”.
É nesse lastro que encaixamos o teórico, filósofo e cientista político Willian
Connolly. Amparado intelectualmente nos filósofos Baruch Spinoza, Henri Bergson e
Friedrich Nietzsche após ruptura epistemológica com kantianos e os neo-kantianos
[Willian James, Jüegen Habermas e John Rawls], aproxima-se da corrente neoestruturalista e dos teóricos Talal Assad, Michel Foucault e Gilles Deleuze
(CONNOLLY, 2011; WENMAN, 2008).
Connolly contesta o modelo contemporâneo de secularismo que insiste na
privatização do religioso na esfera privada. Sobre esse aspecto, propõe uma reflexividade
sobre a política e a religião. A ênfase nesta reflexão é de cunho político. Questiona o
fracasso da institucionalização das fronteiras entre o religioso e o secular, além do tipo de
secularismo que emergiu nas sociedades democráticas, atualmente, plurais e
profundamente democráticas. É de sua crítica que emerge a possibilidade analítica sobre
o conceito em questão.
Ao longo de cinco décadas, a produção intelectual de Connolly desembocou em
novas modelagens para ação política dos atores sociais na esfera pública a partir da
vivência do secularismo em sociedades profundamente plurais (CHAMBERS;
CARVER, 2008). Esse é um dado relevante em nossa análise, pois somente em
sociedades plurais, o secularismo promovido pelos grupos de ateus ganharia status
sociológico e democrático-político, ultrapassando a recrudescida, binária, polarizada e
combativa concepção que veio norteando a relação entre religiosos (crentes) e não
religiosos (descrentes).
Mesmo declarando-se ateu, Connolly (1999) abre espaço para categorias de
esferas metafísicas na composição de suas teses. Estas, ganhariam destaque naquilo que
intitulou como naturalismo imanente ou um pluralismo sem transcendência (WENMAN,
2008). Isto é, da regularidade do próprio tecido da vida social haveriam possibilidades de
emergirem espontaneamente ordenamentos necessários para a vida política.
Sob a égide teórica do conceito de pluralismo multidimensional profundo, em
Connolly, os integrantes de diferentes minorias da sociedade colocariam suas crenças
pessoais e questões da ordem do ontopolítico para a esfera pública sem qualquer tipo de
constrangimento. Esse tipo de pluralismo daria condições tanto para que os crentes -
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portadores de espiritualidades teístas -, quanto para os não crentes, colocarem na esfera
pública suas convicções sem serem ignoradas (PABST, 2012). Este pluralismo mostraria
como as minorias ativas [não entrincheiradas] não afrontariam a neutralidade do secular.
Formar-se-ia um processo de “aceitação das micropolíticas dos agentes e não o
banimento das posições liberais e secularistas para o campo do combate quando dos
momentos políticos de deliberação racional na esfera pública” (CONNOLLY, 2011, p.
653. Tradução do autor).
Por tratar sobre minorias, o conceito de minorização em Connolly é relevante na
medida em que permite a entrada de diferentes grupos em disputa no cenário político. Por
minorização, entende Connolly (2011, p. 651. Tradução do autor), ancorado em Matt
Scherer (2013), “um complexo processo pelos quais mais minorias de vários tipos se
cristalizam e mais visível, incluindo o aumento da diversidade dentro e entre cada um dos
domínios da religião, afiliação étnica, faixa etária, primeira língua, sexo, organização
familiar e filiação sexual”.
Quais seriam esses grupos? A partir da teoria de Connolly (CHAMBERS;
CARVER, 2008, p. 145) explicita-se que ações públicas de orientação cristã, secularistas,
de defesa da cidadania democrática, grupos ligados ao feminismo, ao direito dos
homossexuais, de defesa da eutanásia assistida, entre outros; exemplificariam a variada
gama de movimentos que vêm se arriscando na participação da política. De alguma
forma estão obtendo sucesso. Por indução, inferimos que os grupos ateístas – quando
observados no espaço virtual -, compartilham desse mesmo ideário.
A obra de Connoly, Why I am not a secularist? publicada em 1999, fica indicada
o seu repúdio à doutrina secularista vigente por considerá-la insuficiente e estreita demais
ante ao crescente pluralismo das sociedades democráticas modernas. Assevera que “o
secularismo deve ser repensado, mas não eliminado” (CONNOLLY, 1999, p. 19). Um
efeito direto deste dilema residiria ainda hoje na incapacidade de se marcar uma linha
divisória firme entre o âmbito público e a esfera privada. Tal posicionamento permite que
certos grupos religiosos fanáticos apostem na restauração de um Estado teocrático, na
mesma medida que se permitem críticas à neutralidade da esfera pública (CONNOLLY,
1999).
Mais que o secularismo, as teses de Connolly versam sobre a noção de pluralismo
profundo, este, em curso acentuado nas sociedades democráticas. Por essa razão, o
secularismo necessita ser repensando. Em Castro (2012), a proposta de Connolly está em
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edificar uma nova forma de vida adequada ao debate público sobre a maioria dos
problemas prementes colocados pela sociedade caracterizada por um pluralismo
multidimensional.
Por ser filósofo da política, Connolly é também normativo em suas teses. Um
conflito epistemológico se formaria entre ciência política e a sociologia. Contudo, isso
decorre da tentativa de elevar sua teoria como campo analítico para ser pensar [ e
explicar] a entrada dos grupos ateístas que, através da internet, delimitam sua arena de
discussões. Acredito que nessa lógica, sob a égide de sociedades profundamente plurais
nas democracias contemporâneas [que tanto enfatiza Connolly], é que faço as devidas
conexões. Não caberia mais o velho modus vivendis do secularismo ortodoxo enquanto
separação de fronteira entre o religioso na esfera do privado e o público ausente desse
religioso. Isso não seria possível, pois o religioso é um elemento constitutivo da
identidade do indivíduo.
5.Os ateus ativos na internet
Sobre a perspectiva do ateísmo prático deriva-se o nosso estudo sobre os ateus
ativos, também chamados de ateus militantes. A literatura mais especializada sobre essa
dimensão do ateísmo em sua grande maioria, é desenvolvida por sociólogos de língua
inglesa, sendo a estadunidense a mais acentuada. Sua utilização torna-se viável em
função das similitudes entre os entre o Brasil e Estados Unidos no que se refere à
densidade de experiências religiosas e o crescimento de grupos secularistas. Segundo a
Association of Religion Data Archieves (2010), a comparação entre os dois países para a
população aqui pesquisas fica assim definida:
Tabela 04 – Brasil e EUA comparação entre ateus
Brasil
Estados Unidos
Ateus
0,4%
0,4%
Agnósticos
2,4%
13,5%
Cristãos
91%
80,1%
Fonte: <http://www.thearda.com/>. Produzido pelo autor (2016)

Para Langston; Hammer e Cragun (2016, p. 129), ao se referirem aos Estados
Unidos, exclusivamente, apontam para “um aumento no ativismo público e rápido
crescimento no número de organizações de incrédulos”. Historicamente, tais
organizações e seus grupos sustentaram conflitos internos e conflitos com outros grupos.
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Ante esse fato, pode-se classificar duas posições quando se trata dos ateus e suas formas
de atuação. A primeira posição é para uma abordagem altamente conflituosa,
popularmente referida como os novos ateístas e a segunda, para os incrédulos que
procuram, no máximo, aceitação de grupos e indivíduos religiosos afim de que possam
cooperar em questões sociais e políticas em ambas as partes, ou, ao menos, uma
coexistência pacífica. Servimo-nos dessa divisão para circunscrever os grupos de ateus e
ateístas engajados virtualmente que emergiram a partir de nossa coleta de dados.
Os ateus atuam na e por meio da internet. Websites, páginas virtuais, blogs,
fóruns online, entre outros mecanismos, constituem espaços para aonde os ateus
constroem e partilham preocupações comuns. Na internet sua existência ganha
legitimidade, além disso, [os espaços virtuais] são importantes para o ativismo ateu,
especialmente em termos de distribuição de informação e sensibilização (CIMINO;
SMITH, 2012).
Esse ativismo coletivo é justificável de forma online e sobretudo na esfera do
ciberespaço poderia ser generalizada. É um tipo de pluralidade de agentes amparados sob
o grande guarda-chuva do secularismo, que por sua vez, integram também grupos não
religiosos, embora não se identifiquem como ateus propriamente dito. Todavia, o ser ateu
aparece como premissa básica tanto para aglutinação como para inserção desses grupos
no ciberespaço. Infere-se que o ser ateu somente ganharia legitimidade e aparecer social
na internet.
Para Cimino e Smith (2012), ao pesquisarem sobre o ateísmo nos EUA,
constataram que este se desenvolvera ao lado ou como resposta ao adensamento das
experiências religiosas. Comparado ao modelo de secularização europeia, um está em
detrimento do outro. Berger, Davie e Fokas (2015) na obra Religious America, Secular
Europe? A theme and variations, ao discutirem a tese da secularização no continente
europeu, alegam que a Europa é secular, não por ser moderna, mas sim, por razões
intrínsecas a sua constituição 4. Enquanto na Europa a suposta secularização atuou no
sentido de afastamento e restrição da Igreja na esfera pública, em especial no modelo
francês; nos EUA, o Estado atuou em defesa das liberdades de crenças e de culto. Porém,

No que se refere a ausência de um mercado religioso, no tipo de entendimento do iluminismo feito pelas
elites que colocaram o Estado e Igreja belicamente separados (laicismo) e sobre as restrições legais
imputadas às igrejas de atuação e atendimentos das demandas sociais.
4
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essa condição jurídica, à medida que favorecia os religiosos, cerceou e insulou os ‘não
crentes’.
Nos EUA, diferente do continente europeu, os ateus ficam na berlinda social.
Permanecem sob constantes ataques, e em certos casos, forma transformados em bodes
expiatórios simbólicos ou em inimigos comuns a todos os religiosos (EDGELL;
GERTEIS; HARTMANN, 2006). Em termos comparativos, nos servimos dessa literatura
para compressão do mesmo fenômeno no Brasil, e por analogia aos demais países sul
americanos, espaço aonde a religião não declinou5. Entende-se que a realidade do
ateísmo no continente sul americano, pode ser compreendida a partir das mesmas teses
dos sociólogos da religião de língua inglesa, entretanto, relativizando o tipo de relação
jurídica entre Igreja e Estado, ou seja, a questão da laicidade.
Nestes termos, a internet vem se mostrando como o espaço popular para a cultura
secularista. Propícia tanto a manifestação como o encontro de ateus individualizados ou
associados em grupos (CIMINO, SMITH, 2012). Nas medias, - os ateus -, ganhariam
visibilidade, personalidade e identidade. Inseridos nesses espaços virtuais, ter-se-ia uma
dupla transgressão: i) as clássicas fronteiras entre o público e privado seriam dissolvidas
e ou resignificadas, dada que “a internet não é apenas um espaço para interpretar o
mundo, mas para ativamente produzi-lo” (CIMINO, SMITH, 2012, p.19. Tradução do
autor); e ii) a fragmentação do binarismo on/off pela representação não mais de dois
mundos, mas de uma mesma realidade. Se somente existem na internet, esta não seria
mais virtual, e sim, real.
É a partir dessas duas modificações geradas a partir do plano virtual, que se pode
compreender a existência de um ativismo ateu ou ciberativismo de grupos ateístas. Pois
o que acontece online não reflete apenas realidade, mas também cria
uma outra realidade. Ao se desfocar a distinção público / privado, a
internet permite um arejamento mais público. Isto significa que o que
acontece online, no domínio privado e pessoal dos secularistas, é
potencialmente colocado com algum significado público (CIMINO,
SMITH, 2012, p. 20. Tradução do autor).

Concordamos com a tese dos autores no aspecto de que as fronteiras entre o
público e o privado ficam muito mais fluidas e de que a internet seja o espaço onde a
política e a vida pública ganhariam o seu lugar. Preocupações, sentimentos e emoções de
caráter individual, repercutiriam publicamente através da criação de arenas de debates,
5

Mesmo embora, segundo o Latinobarômetro (2013) o Catolicismo vem e mostrando em baixa.
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dos fóruns para discussões que funcionariam como catalizadores para as demandas
públicas e agendas políticas, bem como pela simples adesão de novos interessados. Aqui
estaria contido, por assim dizer, o ativismo secularista online.
Ao se dissolverem as fronteiras entre demandas e interesses privados e públicos,
ficam também dissolvidas as barreiras linguísticas, ‘formalismos’ no tratamento, limites
entre ciência e não-ciência não são considerados. O nível da polidez nos comentários e
textos produzidos para as páginas virtuais dos ateus é um ponto que merece
aprofundamento bem como o elevado grau de comédia, sarcasmo e peças inflamatórias
comumente utilizadas. Nesta toada, blogs, websites, perfis em redes sociais, webchats,
fóruns online, vídeos seriam apropriados de maneira distinta em função dos interesses
dos agentes.
A título de exemplificação, recolhemos alguns dados na barra de pesquisa do
Google ao longo de 30 dias no mês de março. Nas próprias ferramentas do Google,
filtramos a busca para os termos “ateus” e “ateísmo” pesquisados na língua portuguesa
brasileira dentro do período da última hora. Para os websites e blogs, a busca pareceu
mais facilitada e delimitada. Os perfis do facebook mostraram-se mais atraente para a
pesquisa, na mesma medida que aumentava a complexidade analítica. Maior foi a
heterogeneidade entre os grupos, comunidades, e perfis individuais. Alguns perfis de
grupos estão ativos, em outros as postagens estão atualizadas e em outros ainda, não há
densidade nas discussões. O facebook não foi o campo empírico usado para este texto.
Quadro 01 – denominação de espaços virtuais dos grupos ateístas.
Espaço virtual
Denominação
1.Associação dos Ateus e Agnósticos; 2.Site Racionalista e Humanista
Secular; 3.Universo Racionalista; 4.Sociedade Racionalista; 5.Liga
Websites
Humanista Secular; 6.Namoro ateu, 7.Irreligiosos.
1.Ateus do Brasil; 2.Portal do Ateísmo; 3.Ateu Atento;
4.Bar do Ateu; 5.Trapiche do Ateus, 6.Paulo Lopes; 7.Livres
Blog’s
pensadores, 8.Diario de uns ateus; 9.Blog da UNA (união nacional dos
ateus)
1.ATEA; 2.Ateu Atento; 3.Bar do Ateu; 4.Ateus do Brasil; 5.Ateus com
Orgulho; 6.Ateismo e agnosticismo; 7.Racionalista
Perfis no Facebook
8.Universo racionalista; 9.Sociedade Racionalista
10.Ceticismo
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

21

Ancorados em Rheinhold (1993 apud KOZINETS, 2014, p.21), busca-se o
entendimento destes agrupamentos a partir da noção de comunidade virtual. Seriam
essas,
agregações sociais que emergiriam da rede quando um número
suficiente de pessoas se empreende [...] discussões públicas por tempo
suficiente, com suficiente sentimento humano, para formar redes de
relacionamentos pessoais no ciberespaço.

Os aspectos relevantes desse tipo de estudo no campo da sociologia, reside na
dimensão mesossocial que alcançariam essas agregações sociais, nos tipos de
agrupamentos que emergiriam da rede intermediadas pelo computador, por signos e
sistemas simbólicos, pela presença de discussões públicas, pela frequência da interação
entre seus integrantes, em seus aspectos subjetivos e no enredamento para além dos
espaços virtuais. Algumas das associações pesquisadas possuem uma sede física. Ora “à
medida que as pessoas usam a internet, elas a usam como um dispositivo de comunicação
altamente sofisticado que permite e fortalece a formação de comunidades” (KOZINETS,
2014 p.21). A internet promove uma mudança qualitativa nas relações entre os
indivíduos e – no que concerne às teses deste artigo –, na constituição de suas próprias
identidades. Nestes termos, a entrada desses grupos nos espaços virtuais, não somente
seria constitutivo de seu ‘aparecer social’, como também, na forma de lócus de
pertencimento, informação e apoio emocional, que sem a qual, os ateístas não
constituiriam sua identidade e diferencial social.

6.O ativismo ateu, os jovens e suas organizações
Quem são os indivíduos que se autodeclaram como ateus? Os jovens são o
segmento da população com maior representatividade entre os autodeclarados ateístas.
“A idade média desses declarantes é de 26 anos. Enquanto para a população em geral, os
sem religião somam 8%, entre os jovens de 15 a 29 anos, chega-se a 9,5%” (NOVAES,
2013, p.175). Essa pormenorização dos resultados só foi possível, pois o inquérito do
censo do IBGE (2010) apresentou um avanço qualitativo quanto estabeleceu novas
coortes para além dos sem religião, tais como os ateus e também os agnósticos
(NOVAES, 2013, p.179).
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Fazendo as devidas reduções, declinamos para uma breve pormenorização desses
indivíduos. Para tanto, nos servimos de dois censos. O primeiro – Atheist Census,
elaborado pela Atheist Alliance Internacional 6, e o segundo – CNA (Censo nacional dos
ateus) hospedado no blog Portal do Ateísmo 7.
No primeiro, o censo se fez sobre 18.274 indivíduos respondentes. Destes, 68% se
autodeclaram ateus, o restante, distribuíram-se entre as denominações agnósticas, céticas,
humanistas, entre outras. Antes de se ‘converterem ao ateísmo”, termo esse utilizado por
Steven LeDrew (2013), o pertencimento religioso anterior assentava-se no catolicismo.
Esse background foi comum para 71,9% dos mais de 18 mil respondentes. A
escolaridade destes indivíduos é composta por 57,7% de universitários ou estudantes de
faculdade, por 20,7% estudantes secundaristas, 16,4% de pós-graduandos, 4,2%
formados por técnicos e 1% no nível fundamental de escolaridade. 84% dos respondentes
são do sexo masculino. Sobre a faixa etária, 78,2% representa uma população entre 15 e
34 aos. Os demais preceituais são completados pela faixa etária entre 35 e 65 anos ou
mais.
Tabela 05 – censo dos representantes do secularismo no Brasil

Ateus
Agnósticos
Sem religião
Livres pensadores
Humanistas
Racionalistas
Outros
Secularistas

68%
9,7%
7,7%
5,5%
3,7%
3,6%
0,9%
0,9%

Fonte: <http://www.atheistcensus.com/>. Acesso em 19 de set 2016. Elaborado pelo autor
(2016)

Em termos comparativos, ao lançar mão dos dados obtidos no Portal do Ateísmo
– aponta-se para 82,4% de autodeclarados ao ateísmo. O percentual se fez a partir de
somente 187 respondentes com a predominância das regiões sudeste (44,4%), Sul
(24,4%) e nordeste (15,4%). A faixa etária relevante se manteve entre 14 e 25 anos.
40,5% desta faixa etária é formada por estudantes do ensino superior e 30,1% por
estudantes do ensino médio. A religião de background foi o catolicismo para 54,2%.
Disponível em: <http://www.atheistcensus.com/> Acesso em 19 de set de 2016.
Disponível em: < http://portal-ateismo.blogspot.com.br/2013/11/resultados-do-censo-ateu.html> Acesso
em 19 de set de 2016
6
7
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60,9% dos que responderam ao censo definiram-se como solteiros. 66,3% dos
respondentes acusaram ser – em sua família -, os únicos representantes do ateísmo.
87,8% dos pais da população que respondeu ao censo não se definiram como ateus. 54%
dos que responderam conhecem a ATEA (Associação de Ateus e Agnósticos).
Entretanto, outras associações - a Sociedade Racionalista e a Liga Humanista Secular -,
também foram citadas como conhecidas pelos ateus.
Para o cultivo do ateísmo, 56,3% admitiram inspiração em literaturas científicas e
filosóficas. E quanto a ‘revelação’ pública do seu ateísmo, 62,4%, percentual esse
compreendido entre 15 e 24 anos de idade, disseram ter publicitação à sua condição de
ateu nessa faixa etária.
No processo de formação do ateísmo enquanto uma identidade, estão os
trabalhos Stephen Le Drew (2013) e Jesse Smith (2011) 8. Esta identidade depende da
pertença a um movimento ou associação de pares. Em LeDrew (2013) a compressão de
uma identidade pessoal daquele que se auto declara ateu, passa invariavelmente pela
pertença social nos movimentos. LeDrew (2013) mostra que nos eventos recentes de
notoriedade atrelados ao novo ateísmo, grande parte deles encontram apoio na
cosmovisão cientifica amparados em livros de ateus convictos como Richard Dawkins e
Daniel Dennett. Além do crescimento dos índices de auto declarantes sem religião, vem
aumentado também a produção acadêmica de pesquisadores nesse campo. Contudo, o
entendimento sobre este segmento, pouco ou nada revela sobre a experiência vivida do
ser e do seu processo de tornar-se ateu.
Segundo LeDrew (2013), três formam as etapas da trajetória para o encontro
com o ateísmo, ou seja, “do processo pelo qual os indivíduos abraçam o ateísmo como
uma identidade e avançam na etapa de se tornarem ativos nas organizações ateístas ". [...]
1) a descoberta de ideias, 2) auto-descoberta, e 3) a descoberta do coletivo (LeDREW,
2013, p. 433. Tradução do autor.). Para Smith (2011, apud LeDREW, 2013, p.
435.Tradução do autor.), passariam a ser quatro etapas: “a onipresença no teísmo, o
questionamento do teísmo, a rejeição do teísmo, e revelando-se um ateu”. O que se
percebe, é a existência de um lento processo de “conversão” que se inicia em um
8

Le Drew da Universidade de York, Canadá, com o artigo Discovering Atheism: Heterogeneity in
Trajectories to Atheist Identity and Activism (2013) e Jesse Smith da Western Michigan University com o
artigo Becoming an atheist in America: Constructing identity and meaning from the rejection of theism
(2011).
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ambiente e pessoas com riqueza no teísmo, aceitando-se crenças comuns em uma dada
sociedade (aqui se trata da sociedade americana); em seguida um intervalo de dúvida,
ocorrendo normalmente no período da adolescência, em que essas crenças são
gradualmente questionadas, examinados, e, finalmente, rejeitando-se tudo isso como
falso. Isso implica no abandono do teísmo, reivindicando uma identidade ateia e
comunicando-a aos outros de maneira pública. Está contido aí aquilo que os autores
chamam de autoconceito, empoderamento e sentimento de independência.
Os dois censos citados não trazem em sua metodologia os erros amostrais, nível
de confiança e demais informações estatísticas para dar validade científica à pesquisa.
Contudo, nas duas amostras um link para a pesquisa fora hospedado nas próprias páginas
virtuais da internet, o que permitiu que aqueles que se auto identificassem com a causa
ateísta colocasse suas informações. Sobre esse aspecto, na busca por algum banco de
dados que traduzisse um pouco sobre essa população em específico, estas foram as
informações mais detalhadas sobre o perfil dos ateus no Brasil.
Ora, foi com base nas informações desse censo, que intuímos a predominância de
uma população jovem e escolarizada como representantes do ateísmo no Brasil. A
pesquisa efetuada para este artigo [coleta de dados nas páginas da internet e análise do
censo estatístico] remeteu para três associações ou entidades que aglutinam os ateus.
Quadro 02 - associações pesquisadas
Nome
Fundação
Sociedade Racionalista
2011
Liga Humanista Secular
2010
(LIHS)*
Associação Brasileira de
Ateus e Agnósticos
2008
(ATEA)

Web site
www.sociedaderacionalista.org
www.ligahumanista.org.br
www.atea.org.br

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) * Possui sede física.

A existência das associações [entre 2006 e 2013] é relativamente recente. Pode-se
afirmar que essa aparição esteja relacionada ao surgimento de expoentes do New
Atheism9, após a publicação de livros Best-Sellers a exemplo de Deus um delírio do
biólogo Richard Dawkins.

9

Estes referem-se ao biólogo Richard Dawnkins, o filósofo Daniel Dennett, o neurocientista Sam Harris e o jornalista
Christopher Hitchens. Disponível em <http://www.sgi.org.br/religioes/os-quatro-cavaleiros-do-novo-ateismo/> Acesso
em: 19 setembro 2016.
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Em relação aos termos, proposições e enunciados colocados em seus websites, os
interpretamos como um ‘cartão de visitas’. Cada página explicita o anúncio [mensagem]
que estes grupos desejam passar aos visitantes de suas páginas ou aos próprios
associados. São páginas carregadas de símbolos, marcas e frases em destaque. As causas
que apoiam, ações e mobilizações de cunho político e jurídico aparecem de forma
explícita. Depoimentos pessoais e frases de impacto também são muito visíveis. Os sites
aglutinam diferentes demandas, remetem à blogs ou para outras associações. É uma
miríade de interesses. Neste aspecto, parece haver uma fuga da condição de agrupamento
ou vínculos que denotem formação de comunidades coesas, análogas às comunidades
religiosas (CIMINO, SMITH, 2012). Alguns desses descritivos estão contidos no quadro
03.
Quadro 03 - descritivos, ideais e princípios das associações ateístas.
Sociedade Racionalista
Ser uma sociedade de natureza democrática e pluralista
Falando todas as línguas da razão
Para céticos, agnósticos, ateus, livres-pensadores e secularistas
Associação dedicada ao humanismo, visão de mundo
preocupada em fundar ética e conhecimento em evidência e
argumento.
Liga Humanista Secular
Sem deuses. Pois a verdadeiras fontes do conhecimento e
ética, não são sobrenaturais
A favor da laicidade do Estado para que as crenças de alguns
não se imponham a todos
Em defesa das pessoas, de qualquer fenótipo, origem, gênero,
sexo, orientação sexual, credo ou espécie.
Luta contra a discriminação que os ateus sofrem na sociedade
brasileira e pela verdadeira laicidade do estado.
“Pela laicidade e contra o preconceito”
Associação Brasileira
de
Ateísmo, uma relação pessoal com a realidade
Ateus e Agnósticos
Deus não ajuda pessoas, pessoas ajudam pessoas
Não vote com fé, use a razão
Escola pública não é lugar de culto. O Estado brasileiro é laico
Sua religião, não é nossa lei
Fonte: <www.sociedaderacionalista.org>; <www.ligahumanista.org.br>; <www.atea.org.br>.
Elaborado pelo autor (2016).

Para essas associações, o ateísmo não aparece como a principal defesa praticada. O
ser ateu torna-se um pré-requisito, mas não uma condição. O livre pensamento atrelado
às posturas racionais, céticas e correlatas; aparentam ser a premissa básica. A laicidade
do Estado emerge como uma prerrogativa básica para todas elas. Chama atenção a defesa
de valores como liberdade, pluralismo e tolerância; confluindo para a manutenção
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daquilo que chamo aqui como um ethos humanista em oposição à princípios normativos
de condutas ordenadas pelas religiões. Esse humanismo praticado, na perspectiva de
Taylor (2010) torna-se possível, dado o status alcançado por essa ideologia como
substituição ao ideário do cristianismo próprio do período pre-axial.
O ethos humanista é extremamente alargado. Conforme o quadro 04, elaborado a
partir dos princípios apoiados e defendidos pelas associações. Eles denotam abrangência
formando assim uma rede ético-cívico-cidadã. A defesa das questões de gênero, direitos
reprodutivos e liberdade de crenças estão na ordem do dia. Vale lembrar, como aponta
Cimino e Smith (2012), que os grupos ateístas, por serem tão plurais nos seus interesses,
não configurariam movimentos sociais propriamente ditos.
Quadro 04 - defesa declarada de um ethos humanista, de cidadania e de direitos humanos
Apoio ao Aborto, ao feminismo, à liberdade de
Sociedade Racionalista
expressão limitada, à liberdade de crença
Contra a pena de morte
Liga Humanista Secular
Humanismo
Lutar contra discriminação que os ateus sofrem na
sociedade brasileira
Associação Brasileira de Ateus e
Contra o fundamentalismo religioso
Agnósticos
Repudiar a intolerância fundamentalista
A favor da diversidade
Fonte: <www.sociedaderacionalista.org>; <www.ligahumanista.org.br>; <www.atea.org.br>.
Elaborado pelo autor (2016).

O quadro 05 evidencia a ampla gama de interesses, defesas e causas apoiadas pelas
associações. O conteúdo das proposições é diversificado, heterogêneo e difuso.
Categorizamos 04 agrupamentos: ethos epistêmico, ethos ético-jurídico, ethos político
democrático-republicano e o ethos anti-religioso. Ao longo da exploração das páginas
virtuais, Tais categorias emergiram ao longo da exploração das páginas virtuais. O total
de termos recolhidos totalizaram 119*.
Quadro 05 - categorias que emergiram da exploração das páginas virtuais
ethos epistêmico
ethos ético-jurídico

método científico/ciência/razão/consciência,
pensamento/racional/racionalismo/ceticismo/cético/
agnosticismo/agnóstico
liberdade/livre/secular/secularismo/
tolerância/discriminação/preconceito/direitos/
humanos/respeito/igualdade/solidariedade/ética/

50

25,12%

75

37,68%
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honestidade/plural/pluralismo/diversidade/direitos
humanos
ethos político
democrático
republicano

Estado/política/público/coletivo/cidadão/cidadania

33

16,58%

Religião/religiões/religiosa/mitos/magia/crença/
41
20,6%
superstição/dogma/dogmatismos
Fonte: <www.sociedaderacionalista.org>; <www.ligahumanista.org.br>; <www.atea.org.br>.
Elaborado pelo autor (2016).
*n=199

ethos anti-religioso

O quadro 05, evidencia as principais balizas das associações pesquisadas. Entre as
palavras e termos recolhidos nas frases, a saber: religião [23], estado [20], liberdade [18],
consciência e pensamento [21] e ateus [20]; foram as que mais apareceram. Expressões
comumente usadas, vieram acompanhada pela expressão defesa para tratar de interesses
próprios – “defender o direito dos ateus e agnósticos” ou “defesa da liberdade de
consciência”. Sobre a palavra apoio, esse foi dirigido à demarcação de fronteiras entre
Estado e Religião – “apoio ao fim de ostentação de objetos religiosos em locais públicos”
ou “ao fim do ensino religioso nas escolas”. Todavia, inserções voltadas à manutenção,
apoio e ou defesa de princípios humanísticos ganharam destaque. Mais de 37% das
palavras evocaram a salvaguarda de direitos, principalmente os humanos.
Como síntese sobre o que foi apresentado até o momento, estabelecemos uma,
triangulação conceitual, entre secularização, secularismo e laicidade. Esclareço que a
noção de laicidade não foi abordada nesse texto, entretanto, nessa triangulação de síntese,
inserimos o conceito por entender sua estreita ligação com muitos conceitos aqui
tratados.
Na figura 01, ocorre a intersecção A [secularização e secularismo]. A sociologia
emerge como epistemologia explicativa para fenômenos advindos dessa relação. Na
intersecção B [secularismo e laicidade], a dimensão da política é relevante para
compreensão e na intersecção C [laicidade e secularização] o campo do direito merece
operacionalização para compreensão dessa complexidade. Nesse trabalho nos detivemos
sobretudo na intersecção A em que secularização e secularismo ganham relevância
explicativa para o fenômeno do ateísmo nas sociedades modernas. Reformo mais uma
vez que laicidade foi uma categoria que emergiu, mas não foi analisada e ou fundamenta
conceitualmente.
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Figura 1 - triangulação conceitual

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

A abordagem da noção de secularização ao longo deste texto serviu enquanto
enquadramento teórico macrossociológico para compreensão da religião na modernidade.
O secularismo por sua vez, permitiu o enquadre conceitual para o entendimento dos
grupos sociais que – no contexto da secularização brasileira - lutam por demandas
secularistas. O grupo social aqui delimitado ficou enquadrado no campo das associações
que fazem a defesa de princípios do ateísmo através da internet.
7.Considerações finais
As questões discutidas no artigo, para além das associações e grupos ateístas e sua
simbiose com a condição da juventude, permite a reverberação de três questões de fundo,
que por si só, já merecem atenção pelos sociólogos: i) qual a relevância sociológica de se
colocar os ateus como objeto de estudo no cenário religioso brasileiro e por extensão o
latino americano? ii) seriam os ateus uma categoria de estudo relevante no tipo de
secularização em curso na modernidade brasileira? iii) o ateísmo praticado no Brasil
apresenta condições de ser enquadrado sob os moldes analíticos que norteiam os estudos
sobre fenômenos que emergem secularização estadunidense e europeia? Tais questões
conduzem para amplitudes tanto empírica quanto teóricas.
Os ateus na internet colocam suas demandas e ampliam a presença de atores
plurais na esfera pública cibernética. Ante a pesquisa realizada e esboçada nesse artigo, a
discussão sobre os jovens não ficou bem resolvida e merece maior atenção analítica,
principalmente no que tangem a relação entre formação de identidades e o ateísmo entre
a população juvenil; pois não seria próprio da juventude a identificação com o ateísmo
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mais como processo de formação de sua personalidade do que como ação racional
visando fins bastante delimitados? Tais como interesses laicizantes, difusão de ideologias
humanistas, defesa do ideário científico, ou qualquer outro tipo de repertório dessa
natureza política.
Após os dados pesquisados, entre tantas demandas emergidas da análise de
conteúdo extraída dos websites, reconhecemos que a única causa autêntica emergida das
pesquisas seja o direito em ser um ateu e de praticá-lo. Para tanto, a existência de um
Estado laico pleno é urgente. Todas as outras investidas, lutas, apoios [direitos humanos,
direitos reprodutivos, liberdade de pensamento, de gênero, defesa da democracia entre
outros] ou ‘pegam carona’ ou emprestam de outros grupos. A defesa única e exclusiva do
ateísmo no cenário sócio-político brasileiro densamente cristão, mostra-se nebuloso
quanto os limites entre Estado e Religião. Ser um ateu, ressoa como um reclame
ilegítimo, quando não, imoral ou politicamente incorreto. Logo, a necessidade de se vir
maquiado por proposições já reconhecidas na esfera pública a fim de alcançarem
visibilidade em relação aos tomadores de decisão. Esse é o campo conceitual para a
mobilização do secularismo e não mais da secularização enquanto referencial teóricoanalítico. Resultante disso, estão as ações coordenadas e coletivas sob a forma de
processos judiciais, protestos, passeatas, campanhas publicitárias.
Impossibilitados dessa legitimidade – os ateus e grupos ateístas -, encontrariam na
internet a autorização para manifestação de suas demandas. Assim, uma tripla função
emergiria das social medias em relação aos indivíduos que se autodeclarassem ateístas: i)
as mídias sociais funcionariam como meios de aglutinação dos ausentes territorialmente.
Indivíduos, associações e ou grupos ateístas sediados virtualmente possuiriam um meio
para se encontrarem. Identidades atomizadas, insuladas e possuidoras de posição não
privilegiada, formariam um corpo social coeso; ii) diminuição dos custos de participação
para os associados, já que a natureza da ação política ocorre na modalidade online e iii)
tangenciando Ugarte (2008) seriam herdeiros de uma cultura hacker, aonde a palavra de
ordem é o ‘faça você mesmo’. Como os websites permitem grande interação com os
usuários e simpatizantes, ter-se-ia um caminho livre para a criação e inserção de
conteúdo, em sua maioria, somente performáticos
No que tange ao método utilizado, o campo da internet é um universo de
investigação particularmente difícil de se recortar, em função de sua escala,
heterogeneidade e dinamismo constantes. Suas unidades analíticas são voláteis. Por essa
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razão, o objeto de estudo – os jovens e as associações ateístas virtuais – apresentam-se
sempre muito dinâmicos. Cabe parcimônia em caso de generalização dos resultados em
escalas ampliadas, tendo em vista a restrição da amostragem para somente alguns casos
latinos americanos.
Muito já se sabe sobre os religiosos autodeclarados e estudos avançam em direção
aos sem religião; porém, pouco ainda se sabe sobre quem se autodeclara ateu.
Individualmente ou em grupos e longe de serem um grupo com interesses homogêneos,
fazem dos espaços virtuais, um campo para o reconhecimento não só de suas identidades,
como também para atuação política em prol da igualdade nos direitos civis.
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