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Introdução

E
E

m setembro de 2001, uma série de ataques suicidas coordenados foi lançada contra alvos nos Estados Unidos da
América – eventos que agora são mencionados simplesmente como “11 de setembro”. Dos quatro aviões sequestrados
pelos terroristas islâmicos, três foram jogados contra os principais pontos de referência em Nova York e Washington, causando
considerável perda de vidas. O impacto desses ataques foi enorPHUHÁHWLQGRXPDSHUFHSomRJHQHUDOL]DGDGHTXHRPXQGRKDYLD
mudado irreversivelmente. A “guerra contra o terror” tornou-se o
tema dominante da presidência de George W. Bush, e os Estados
8QLGRVHVHXVDOLDGRVVHHQYROYHUDPHPFRQÁLWRVQR,UDTXHHQR
Afeganistão. A ansiedade pública acerca das consequências mortais do fanatismo religioso alcançou novos níveis.
Na opinião de muitos, este último ponto é de fundamental
importância para entender o surgimento súbito, na primeira década do século 21, do movimento hoje conhecido como o Neoateísmo.1 Alguns escritores ateus, como Richard Dawkins, vinham
argumentando durante anos que a religião era irracional e perigosa, sem obter muito progresso. Subitamente, esses argumentos
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ateístas pareceram atraentes e culturalmente plausíveis. Tinha-se
de atribuir a alguém ou a alguma coisa a culpa pelo 11 de setemEURHRIDQDWLVPRUHOLJLRVRLVOkPLFRHUDXPDSRVVLELOLGDGHyEYLD
Na intensidade da fúria contra esse ultraje, “o fanatismo religioso
LVOkPLFRµIRLVLPSOLÀFDGR²SULPHLURD´IDQDWLVPRUHOLJLRVRµH
em seguida, simplesmente a “religião”.
Dawkins desempenharia um papel central nessa mudança no ambiente cultural nos círculos liberais ocidentais, pois o
 GH VHWHPEUR FRQÀUPRX WXGR R TXH VHPSUH DFUHGLWRX D UHOLgião era perigosa precisamente porque era irracional, por outro
lado, quando não conseguiu vencer pela argumentação, recorreu
DRWHUURU4XDWURGLDVDSyVRDWDTXH'DZNLQVHVFUHYHX´(QFKHU
o mundo com religião, ou religiões do tipo abraâmico, é como
encher as ruas com armas carregadas. Não se surpreenda se elas
forem usadas”2.
Muitos consideraram esses comentários como ridiculamente simplistas. Outros, no entanto, viram Dawkins como um pensador ousado disposto a dizer a verdade. A religião é perigosa.
Não é algo para ser respeitado, mas temido – e sempre que possíYHOQHXWUDOL]DGR$UHOLJLmRpXPDERPEDUHOyJLRSUHVWHVDH[SORdir; como uma arma carregada esperando para matar as pessoas.
Como Christopher Hitchens colocou a questão alguns anos mais
tarde, com uma economia verbal igualada apenas por sua intensidade emocional: “A religião mata.” O ataque de 11 de setembro
acabou se tornando a plataforma de lançamento intelectual e moral do Neoateísmo.
Se o Neoateísmo pretendia introduzir um debate acerca da
religião em curso, certamente foi bem-sucedido. De repente, todos queriam falar sobre Deus. Eu e muitos outros acolhemos bem
esse debate. O Neoateísmo levantou questões de fundamental importância, como a racionalidade da fé, a relação entre a religião
e a ciência, as possíveis ligações entre fé e violência, e o lugar da
religião na sociedade ocidental. Por muitos anos esses assuntos
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foram vistos como desinteressantes e irrelevantes. Porém agora
não. Teve início um diálogo muito interessante, e estou certo de
que o Neoateísmo não se importará que outros se juntem e levem
a discussão mais além. Há muito mais que precisa ser dito.
Por quê? Porque Deus simplesmente não vai embora. No
5HLQR8QLGRDLQÁXHQWHUHYLVWD7KH(FRQRPLVW, que disse: “EsWDPRVWmRFRQÀDQWHVDFHUFDGDPRUWHGR7RGR3RGHURVRTXHSXblicamos seu obituário em nossa edição do milênio”, de forma
inconveniente viu-se obrigada a publicar uma correção em 2007.
A religião está de volta na vida e no debate públicos. Muitos já
perguntam se o Neoateísmo em si começa a parecer e soar um
tanto obsoleto e cansado, repetindo velhos argumentos revestidos
como se fossem novos e radicais.
Este livro combate as ideias do Neoateísmo, especialmente como as encontramos apresentadas nas obras de seus quatro
principais representantes: Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam
Harris e Christopher Hitchens. Porém, é importante não limitar
nossa discussão a esses quatro pensadores. Uma das características
mais distintivas do Neoateísmo é a das “comunidades virtuais”
que ele tem gerado. Como suas ideias são defendidas e propagadas
por meio de ZHEVLWHV e EORJV? Como isso nos ajuda a entender as
agendas e preocupações do movimento, e seu apelo à sociedade
como um todo?
Retornaremos a essas questões no devido tempo. Primeiramente, vamos mapear a ascensão à notoriedade do Neoateísmo, e
WHQWDULGHQWLÀFDUVXDVFDUDFWHUtVWLFDVGLVWLQWLYDV
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1

O Neoateísmo:
como tudo começou

O

termo Neoateísmo foi criado em 2006. Gary Wolf estava escrevendo um artigo para a Wired, uma revista
britânica destinada a “pessoas inteligentes, intelectualmente curiosas, que precisam e desejam saber o que virá em
seguida”. Ele procurava um VORJDQ rápido para se referir a um
grupo de três homens que chamavam a atenção da mídia por
meio de EHVWVHOOHUV populares, que defendiam o ateísmo: Sam
Harris com 7KH(QGRI)DLWK (2004), Richard Dawkins com The
God Delusion (2006) e Daniel Dennett com %UHDNLQJWKH6SHOO
(2006). Os autores já estavam ligados por meio de uma série de
grupos, especialmente a rede “edge.org” de John Brockman1,
TXHGHVFUHYHVHXSURSyVLWRFRPR´FKHJDUDROLPLWHGRFRQKHFLPHQWRGRPXQGREXVFDUDVPHQWHVPDLVFRPSOH[DVHVRÀVWLcadas, reuni-las numa sala, e tê-las perguntando umas às outras
as questões que fazem a si mesmas”. Gary Wolf topou por acaso com a expressão “Neoateísmo” para designar a abordagem
de Dawkins, Harris e Dennett – uma defesa entusiasta do ateísmo e uma crítica mordaz da crença religiosa, bem como do
respeito cultural pela religião.2
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(PRPRYLPHQWRJDQKRXXPQRYRKHUyLTXDQGRGod
,V1RW*UHDW, de Christopher Hitchens, tornou-se o mais recente
EHVWVHOOHU ateísta. A frase “os Quatro Cavaleiros” começou a ser
usada para se referir a esses escritores, os quais rapidamente assumiram o VWDWXVGHFHOHEULGDGHHDJRUDVmRLGHQWLÀFDGRVFROHWLvamente como os cabeças intelectuais e culturais do Neoateísmo.3
Porém, quem são eles? De onde vieram? Quais são as suas
agendas? Antes de nos envolvermos com as ideias centrais do
Neoateísmo em detalhes, é sensato saber mais sobre seus quatro
principais protagonistas e sobre as abordagens que desenvolvem
em seus livros. Começaremos considerando Sam Harris (nascido em 1967), cujo livro 7KH(QGRI)DLWK é amplamente considerado a preparação do terreno para as obras posteriores, muito
PDLVVLJQLÀFDWLYDVGH'DZNLQVH+LWFKHQV

Sam Harris
Em 7KH(QGRI)DLWK (2004), o autor americano, até então
GHVFRQKHFLGRHODERURXXPSRGHURVRDWDTXHUHWyULFRjUHOLJLmR
considerando-a como a principal causa da catástrofe de 11 de setembro. O livro está cheio de ira. Como pode tal ultraje ocorrer
numa nação racional como os Estados Unidos? O que a persistência da religião nesse lugar nos fala sobre o estado da mente
humana? O que pode ser feito para limpar a nação da perigosa
ilusão de que há um Deus?
Embora admitindo que o islamismo militante deve ser reconhecido como a causa imediata do 11 de setembro, Harris é,
no entanto, rigoroso com o islamismo como um todo: “Não é que
estejamos meramente em guerra com uma religião habitualmente
SDFtÀFDTXHIRL´VHTXHVWUDGDµSRUH[WUHPLVWDV(VWDPRVHPJXHUra precisamente com a visão de vida que é prescrita para todos os
muçulmanos”. Porém o cristianismo e o judaísmo, ele crê, também são responsáveis por esse desastre, porque o problema jaz
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