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m dos biólogos mais brilhantes 
e influentes da atualidade trocou 
a ciência pelas discussões religio

sas. A maior parte de seu tempo é dedi
cada a escrever e a falar sobre Deus. 
Seria apenas mais um caso de fanatismo 
religioso, não fosse um fato: Richard 
Dawkins não tem religião. Britânico de 
72 anos, autor de Deus, um delírio, ele é 
um dos mais célebres militantes do 
ateísmo. Seu estilo aguerrido e suas crí-

ticas impiedosas a diversas religiões, 
ocidentais e orientais, deram visibilida
de aos ateus nos últimos anos - e ren
deram um sem-número de críticas a sua 
intolerância. Em agosto, uma frase sua 
sobre a pequena quantidade de muçul
manos vencedores do Prêmio Nobel 
despertou indignação nos jornais e nas 
redes sociais. Em resposta, o escritor 
Reza Aslan, muçulmano, afirmou que 
Dawkins era "o pior tipo de fanático". 

"Ele diz que nunca leu o Alcorão, mas 
tem certeza de que o islã é a maior força 
do mal no mundo." 

A postura agressiva e muitas vezes pre
conceituosa de Dawkins e de seus asseclas, 
como o neurocientista americano Sam 
Harris ou o filósofo americano Daniel 
Dennett, começa aos poucos a ceder es
paço a um ateísmo de postura mais tole
rante. O filósofo britânico A.C. Grayling 
é um representante dessa transição. • 

Felipe Pontes e Dani lo Ven t i c inque 
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Grayling está longe de ser um fã da re
ligião. "O mundo seria bem melhor se 
não acreditássemos em conto de fadas", 
disse ele a ÉPOCA. "A religião é simples
mente inconsistente com a modernida
de." Mas suas obras são bem menos 
cáusticas que as de Dawkins. Em março, 
Grayling lançou The god argutnent (O 
argumento divino, em tradução livre). 
O livro apresenta argumentos filosófi
cos contra a existência de Deus. Trata-se 
basicamente de um manifesto humanis
ta. Mesmo acreditando que a religião é 
prejudicial à humanidade, Grayling não 
gasta muita energia em debates com 
religiosos. Em 2011, ele publicou The 

good book (O livro bom), uma espécie de 
guia de vida para ateus. Em 608 páginas, 
apresenta citações e conceitos de gran
des pensadores, como Aristóteles, Con
fúcio, Cícero, Isaac Newton e Charles 
Darwin, em capítulos e versículos. Não 
bastasse isso, Grayling imita a estrutura 
bíblica. O primeiro capítulo, sobre a 
origem do Universo de acordo com a 
ciência, é o Gênesis - então seguido de 
Lamentações e Provérbios, e assim por 
diante. Em vez de apenas criticar as re
ligiões, os livros de Grayling tentam 
construir alternativas a elas. 

Um passo além de Grayling estão os 
ateus que desejam dialogar com religio

sos. Um defensor da ideia é o americano 
Chris Stedman. Autor de blogs de religião 
no jornal Washington Post, no site da 
emissora CNN e no site Huffington Post, 
ele lançou em novembro do ano passado 
o livro Faitheist (trocadilho com as pa
lavras "ateu" e fé", em inglês). Organiza
dor da comunidade de ateus e agnósticos 
da Universidade Harvard, Stedman afir
ma que a diversidade de opiniões deve 
ser celebrada. "As pessoas fazem coisas 
boas ou ruins com ou sem religião", 
afirma. Para ele, os ateus devem se or
ganizar em comunidades para debater 
em pé de igualdade o privilégio religio
so em sociedades como a americana. • 
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Mas sem incitar qualquer tipo de rixa. 
"Uma verdadeira sociedade secular pre
cisa de pluralismo", afirma. Para Stedman, 
os ateus e religiosos devem se engajar 
em diálogos construtivos e pacientes. 
"É preciso identificar valores em co
mum, porque a religião dificilmente 
sairá do mapa. A cooperação é extre
mamente necessária num mundo em 
que as vozes extremistas costumam 
afogar as outras", diz. Stedman fala com 
conhecimento de causa. Em suas pró
prias palavras, ele era um "católico fun
damentalista" antes de virar ateu. 

O filósofo suíço Alain de Botton é 
ainda mais conciliador que Stedman. 
"Tenho um respeito profundo pela re
ligião, apesar de não acreditar em seus 
aspectos sobrenaturais", disse Botton a 
ÉPOCA. "As grandes religiões são enor
mes máquinas capazes de transmitir 
ideias sobre a bondade, a morte, a fa
mília e a comunidade. Não há nada 
parecido com isso no mundo laico, e 

isso é uma pena." Em seu livro Religião 
para ateus (editora Intrínseca), Botton 
se propõe a "roubar" das religiões ideias 
sobre como viver. Uma de suas suges
tões mais polêmicas é a construção de 
um templo para ateus, no centro de 
Londres. Dawkins, é claro, detestou a 
ideia. "Ateus não precisam de templos 
para buscar o sentido da vida", disse ele 
ao jornal britânico The Guardian. Botton, 
em resposta, afirmou que a ideia era 

uma reação a Dawkins. "Por causa de 
Richard Dawkins, o ateísmo tornou-se 
conhecido como uma força destrutiva", 
diz. "Escrevo para pessoas que não 
acreditam em Deus, mas, mesmo as
sim, reconhecem o lado positivo da 
religião: os rituais, a arquitetura, a mú
sica e a conexão com o passado." 

Nem todos os ateus aderiram à pos
tura mais tolerante defendida por Botton 
e Stedman. Um exemplo é a Associação 
Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea). 
Ela tem 10 mil membros e arrecada R$ 
2 mil por mês. Apesar dos números mo
destos, ganhou destaque ao organizar a 
primeira campanha publicitária ateísta 
do país em Porto Alegre. Em julho, vol
tou às manchetes graças a um protesto 
contra os gastos públicos relacionados à 
chegada do papa Francisco ao Brasil. "É 
preciso ser enérgico. Quem não é enga
jado ignora os males causados pela reli
gião, como a ascensão da bancada evan
gélica no Brasil", diz Daniel Sottomaior, 
um dos fundadores da Atea. "Até porque 
criar ativismo para depois ficar sentado 
não faz muito sentido." 

Nesse debate, uma das vozes mais 
sensatas é de Peter Steinberger, professor 
de ciência política do Reed College, em 
Portland, nos Estados Unidos. Steinber
ger lançou em julho o livro Theproblem 
with God: why atheists, true believers, and 
even agnostics must all be wrong (O pro
blema com Deus: por que ateus, crentes e 
até agnósticos devem todos estar errados). 
O livro defende uma tese antiga, mas 
esquecida no meio do debate religioso 
iniciado por Dawkins: qualquer discus
são relacionada à existência divina é uma 
perda de tempo. "As religiões são incoe
rentes, mas Dawkins também é incoe
rente por não ter uma prova definitiva 
da inexistência de Deus", diz. "Os novos 
ateus acham que a ciência atual é sufi
ciente para explicar o mundo, mas isso 
não é possível." Se as discussões entre 
religiosos e ateus se esvaziarem por falta 
de provas, como Steinberger sugere, os 
ateus moderados estarão um passo à 
frente dos militantes: terão sido os pri
meiros a abandonar um confronto inú
til e a buscar maneiras de coexistir com 
os religiosos. "Ser ateu é como não cole
cionar selos", diz Grayling. "É possível ser 
um 'não colecionador de selos' militante? 
Basta não colecionar selos." 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 798,  p. 56-60, 9 set. 2013.




