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RESUMO: Neste século XXI, as minorias obtiveram grandes êxitos nas conquistas de seus 

direitos políticos e sociais, especialmente por intermédio de práticas discursivas. Contudo, a 

minoria ateísta permanece sem voz, isto é, discriminada socialmente e sem participação 

política. Este artigo pretende, então, investigar as origens ideológicas desse preconceito contra 

a minoria ateísta e apontar o discurso como uma forma de esclarecimento e emancipação. 

Apresenta-se uma reflexão com base na Análise de Discurso Crítica, a partir de uma 

reformulação do arcabouço analítico de Chouliaraki e Fairclough (1999), cuja proposta foi 

realizada por Dias (no prelo), em função das realidades de análise da contemporaneidade. 

Destaca-se ainda o papel da ideologia na construção do preconceito contra a minoria ateísta e 

analisam-se as identidades construídas, compreendendo-se que identidade e diferença 

constituem uma relação dialética de inserção e exclusão sociais. Foi bastante discutida a 

relação entre a naturalização da moral cristã e o preconceito contra os ateístas, contudo este 

artigo procurou manter o caráter científico sem se ater a questionamentos a respeito de 

qualquer crença. 

 

 

Palavras-chave: minoria ateísta, Análise de Discurso Crítica, ideologia, poder, identidade.  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: Throughout the XXI century, minorities have achieved great developments 

concerning their political and social rights by means of discursive practices. Nevertheless, the 

atheist minority remains voiceless, i.e., socially discriminated and politically excluded. This 

particular article intends to investigate the ideological origins of such prejudice against the 

atheist minority and point the discourse as a way for emancipation and clarification. The 

reflection presented is built from the perspective of the Critical Discourse Analysis, based on 

the reformulation of the analytical methods of Chouliaraki & Fairclough (1999), as proposed 

by Dias (in press), which aims to adapt the original approach to the new realities of the 

contemporary analysis. This article stresses out the role ideology plays in the construction of 

prejudice and also studies the identities involved in this dynamics, comprehending that 

identity and differentiation constitute a dialectical relation of both social insertion and 

exclusion. It also discusses the relation between the naturalization of the Christian morality 

and the systemical prejudice against atheism, maintaining, however, the scientific aspect of 

the debate, not digressing to questioning any group of spiritual belief. 

 

Keywords: atheist minority, Critical Discourse Analysis, ideology, power, identity. 
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INTRODUÇÃO 

O século XX, marcado pelas duas guerras mundiais, alterou significativamente as 

relações entre os Estados e seus cidadãos e, com efeito, a política de direitos humanos. O 

Estado irresponsável cedeu lugar ao Estado Social-Democrático e a promulgação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, consolidou o princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

Nesse contexto de luta pelos direitos econômicos, sociais e culturais, além dos 

tradicionais direitos civis e políticos, destacam-se as ações de grupos minoritários buscando 

afirmar suas identidades e ocupar uma posição política que lhes permita participar da gestão 

estatal. Assim, nos últimos anos, mulheres, homossexuais e afrodescendentes ascenderam ao 

poder por meio de ações calcadas em práticas mais discursivas do que violentas, utilizando-se 

especialmente das novas tecnologias de comunicação. 

Nesse contexto, insere-se a Análise de Discurso Crítica (ADC), estudo 

multidisciplinar entre a Lingüística Crítica e as Ciências Sociais, que busca analisar o discurso 

concebendo-o como um elemento da prática social. Essa concepção é um desdobramento da 

teoria tridimensional do discurso, proposta por Norman Fairclough (2001), segundo a qual o 

discurso pode ser visto como texto, como prática discursiva e como prática social. 

O discurso, assim entendido por Fairclough (2001), incorpora, reproduz e, sobretudo, 

transforma relações de ideologia e poder, configurando-se como instrumento de luta 

ideológica. Emprega-se, nesse caso, o termo “ideologia” com uma conotação negativa, 

expressando relações de dominação. Contudo, o discurso também pode ser emancipatório, 

constituindo-se uma forma de empoderamento de indivíduos, grupos e, no caso, das minorias. 

Assim, dentre as minorias que vêm buscando conquistar os espaços sociais e 

políticos pelo discurso, destaca-se a atuação da minoria ateísta, ainda considerada uma 

minoria sem voz, que sequer recebe o apoio de outras minorias, as quais usualmente 

estabelecem alianças recíprocas. O presente trabalho pretende, então, investigar a situação da 

minoria ateísta sob a ótica da Análise de Discurso Crítica.  

A segregação da minoria ateísta perpassa a análise de como a moral cristã se tornou 

hegemônica no Ocidente, mas o presente trabalho não se propõe a questionar os valores e os 

fundamentos dessa moral cristã, porquanto, na verdade, essa discussão não se limita ao campo 
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das crenças. O que se pretende é compreender como esse preconceito social contra as 

minorias ateístas ainda vigora em Estados laicos e interfere diretamente nas democracias 

ocidentais.  

Esta pesquisa utilizou dois corpora distintos: na segunda e terceira seções, dedicadas, 

respectivamente, ao estudo dos aspectos teóricos da ADC e às análises linguística, discursiva 

e ideológica, utilizou-se o texto A última minoria, artigo jornalístico de autoria do jurista 

Fábio Ulhôa Coelho, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 25 de outubro de 2010, e 

disponível no site do Estadão
1
; na quarta seção, que trata das identidades, foram selecionados 

fragmentos disponibilizados no sítio oficial da Associação Humanística Britânica, grupo 

ateísta, e no sítio oficial dos discursos papais, contrários a essa minoria.   

Adotou-se, então, a técnica de pesquisa documental e o método compilatório, sendo 

que a abordagem da Análise de Discurso Crítica foi realizada, majoritariamente, seguindo a 

linha inglesa. O trabalho foi estruturado em quatro seções, conforme o arcabouço analítico da 

ADC, quais sejam: conjuntura histórica, aspectos teóricos da ADC, análise interdiscursiva e 

linguística e análise das identidades, de forma que, nas considerações finais são definidos os 

desafios e é reconfigurada a questão.  

É importante destacar, ainda, que o arcabouço analítico utilizado difere da proposta 

clássica formulada por Chouliaraki e Fairclough (1999), pois se trata de uma 

recontextualização elaborada por Dias (no prelo), a partir da sugestão dos próprios 

idealizadores de que o arcabouço original deveria ser adequado conforme as necessidades 

específicas da análise. 

O tema proposto possui, portanto, relevância histórica e social, especialmente no 

contexto dos Estados Democráticos Ocidentais. Cumpre destacar, por fim, que a análise não 

se ateve apenas às circunstâncias brasileiras exatamente porque as sociedades ocidentais estão 

vivenciando desafios muito semelhantes, que vêm sendo superados de forma 

consideravelmente simétrica.    

 

                                                 
1
 O texto A última minoria está inserido no Anexo A deste artigo, de forma que serão citadas as páginas, 

conforme a numeração do anexo.  
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1. CONJUNTURA HISTÓRICA 

Os Estados Sociais-Democráticos Ocidentais costumam se apresentar como laicos, 

uma vez que são frutos da histórica separação entre Igreja e Estado. Contudo, a laicidade de 

cada país é manifestada e declarada de uma forma jurídica própria, de forma que no Brasil, 

por exemplo, a laicidade do Estado é compreendida a partir da pluriconfessionalidade de 

crenças. 

Essa pluriconfessionalidade de crenças implica as liberdades de consciência e de 

crença, direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Cumpre destacar, 

não obstante, que, embora a separação entre Igreja e Estado tenha ocorrido no Brasil a partir 

da Constituição de 1891, muitos desses laços perpetuam-se por motivos históricos, mesmo 

que alguns pareçam incoerentes com a condição laica do Estado. 

Dentre alguns exemplos que demonstram a permanência do estreito vínculo entre 

Estado e Religião, podemos destacar no Brasil o benefício da isenção de impostos concedido 

a instituições religiosas, a presença de crucifixos em ambientes jurídicos e políticos, bem 

como o ensino religioso obrigatório nas escolas públicas de nível fundamental. Situação 

semelhante também ocorre nos Estados Unidos da América, país em que também vige a 

laicidade pela pluriconfessionalidade de crenças, mas o presidente eleito faz o seu juramento 

de posse com a mão sobre a Bíblia. 

No entanto, há também no Ocidente alguns países que afirmam explicitamente em 

sua Constituição a laicidade absoluta do Estado, cujo exemplo mais significativo é a França, 

país em que o secularismo é tão amplamente defendido, que se chegou a tentar abolir o uso de 

qualquer aparato de identificação religiosa, como véus, em ambientes acadêmicos, situação 

que requereria uma análise própria, incabível neste artigo, pois pode em si configurar 

intolerância de via oposta a dos demais países listados. 

De toda forma, é natural que instituições religiosas devam participar em questões de 

Estado, assim como quaisquer outras instituições, pois estados democráticos requerem a 

participação popular igualitária. Contudo, o que se nota é que o vínculo entre Estado e 

Religião permanece tão forte que influencia determinantemente certas decisões políticas e 

jurídicas, não se tratando de simples participação democrática, mas de centralização 

coercitiva por meio da naturalização de posicionamentos de origem religiosa e apelo 

moralista. 
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A invocação da proteção de Deus no preâmbulo da Constituição Federal de 1988 é 

sim um resquício histórico dessa interferência do poder temporal em questões de Estado. Vê-

se, também, que a presença de símbolos religiosos em ambientes que deveriam se apresentar 

como lugares neutros e igualitários como, por exemplo, salas de audiências, cristaliza esse 

liame histórico, tornando-se uma forma sistêmica de intimidação e segregação social. 

Propõe-se, a partir dessa realidade, uma reflexão sobre até que ponto a 

preponderância dessas incursões religiosas em assuntos de Estado interferem na Democracia. 

Promove-se, então, neste trabalho, a defesa da consolidação de um Estado laico como forma 

de fortalecimento da Democracia. 

 A Democracia é fortalecida pelo aumento da representatividade popular, pela 

consciência crítica do povo e pela afirmação dos direitos fundamentais (SILVA, 2006). Um 

governo representativo é aquele que abarca todas as minorias, um povo crítico é aquele que 

sabe eleger os seus representantes e exercer o seu papel de cidadão e, por fim, a afirmação dos 

direitos fundamentais requer a sua vigência nas reiteradas práticas estatais e sociais.  

A partir desse raciocínio, vê-se que a exclusão da minoria ateísta viola os seus 

direitos sociais e coletivos, bem como implica uma deficiência na representatividade da 

sociedade, o que interfere diretamente na Democracia, porquanto uma sociedade democrática 

requer a “efetiva incorporação de todo o povo nos mecanismos do controle das decisões” 

(SILVA, 2006, p. 118). 

Cumpre esclarecer, não obstante, que dentro dessa minoria ateísta estão os ateus 

absolutos, que não acreditam na existência de qualquer divindade, bem como os agnósticos, 

que acreditam que o ser humano não possui a capacidade de compreender a existência de um 

Deus, diferenciação que poucos conhecem. Contudo, existem aqueles que não professam uma 

religião, mas também não se definem como ateus ou agnósticos e, por questões históricas e 

sociais, pronunciam-se como sendo pertencentes de alguma religião, na condição de não 

praticantes, sendo esta situação sintomática do preconceito contra a minoria ateísta. 

Em verdade, o que acontece no mundo ocidental, e não apenas no Brasil, é que 

apenas uma pequena parcela da população se assume socialmente como sendo ateísta ou 

agnóstica, pois vige no senso comum a concepção de que a crença em uma entidade superior 

é uma forma de controle da conduta social e também de formação de caráter, como se a moral 

social e o direito não fossem suficientes para a formação do indivíduo. Sendo assim, a 
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aplicação da Análise do Discurso Crítica deve esclarecer as raízes e replicações ideológicas 

alienantes, elucidando as formas de manifestação sistêmica deste preconceito nas práticas 

sociais, de forma a indicar como minimizá-las e superá-las. 

 

2.  ASPECTOS TEÓRICOS DA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 

As sociedades humanas são historicamente multiculturais e, por isso, devem buscar 

compreender as diferentes identidades replicadas em seu meio, de forma a estabelecer 

relações mútuas de respeito e de valorização da multiplicidade. Assim, procura-se estabelecer 

formas de expressão que erijam bases para uma sociedade justa e igualitária. 

O discurso desempenha importante papel nas sociedades humanas, pois não apenas 

constitui sistemas de conhecimento, mas também estabelece relações sociais e define 

identidades. A esse respeito, Fairclough (apud Dias, no prelo) aponta que a compreensão do 

discurso como prática social traz as noções de discurso como “(...) um MODO DE AÇÃO 

sobre a constituição do mundo, como um MODO DE REPRESENTAÇÃO desse mundo e 

como um MODO DE IDENTIFICAÇÃO dos sujeitos que interagem no mundo”, sendo que 

este terceiro modo será tratado em outra seção deste artigo.  

Algumas práticas sociais podem ser constituídas tão somente por práticas 

discursivas, outras por práticas discursivas e não-discursivas. Importa notar que o discurso 

está inserido em determinados ambientes econômicos, políticos e institucionais, que 

interferem nos processos de produção, distribuição e consumo textual (FAIRCLOUGH, 2001, 

p. 99) e, por isso, os sujeitos devem estar atentos ao discurso que reproduzem. Nesse sentido, 

confira-se: 

(...) as práticas dos membros [das comunidades sociais] são moldadas, de 

forma inconsciente, por estruturas sociais, relações de poder e pela natureza 

da prática social em que estão envolvidos, cujos marcos delimitadores vão 

sempre além da produção de sentidos. (...) as práticas dos membros tem 

resultados e efeitos sobre as estruturas sociais, as relações sociais e as lutas 

sociais, dos quais outra vez eles geralmente não tem consciência. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 100) 

Há, portanto, uma relação dialética entre o discurso e a prática social, uma vez que o 

discurso pode reproduzir relações de poder que são hegemônicas na sociedade e, por outro 

lado, pode constituir-se como elemento desarticulador e rearticulador das relações sociais e de 



8 

 

poder, processo denominado de luta hegemônica por Fairclough
2
, presente não apenas em 

ambientes políticos, mas também em instituições particulares como a família e a escola (2001, 

p. 122-124).  

O estudo de Fairclough (2001) sobre o discurso como prática social concentra-se 

essencialmente nas questões de ideologia e hegemonia. Com efeito, sabe-se que vigoram nas 

práticas discursivas e sociais diversas ideologias que conduzem e moldam crenças, valores 

sociais e práticas discriminatórias das diferenças. Cumpre verificar, então, o conceito exato de 

ideologia para Fairclough, para que a acepção negativa da palavra seja logo esclarecida com 

base na Teoria Social do Discurso. Nesse sentido: 

(...) as ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, 

as relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias 

dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem 

para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de 

dominação. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 117) 

As ideologias são, portanto, práticas discursivas que refletem relações de poder, 

especialmente regidas por uma classe hegemônica, assim entendida como um grupo social 

cujas alianças o sustentam em um tênue equilíbrio de poder (FAIRCLOUGH, 2001, p. 122). 

Thompson (1995, p. 72-73) distingue, nesse sentido, ao conceber duas concepções acerca do 

fenômeno da ideologia: a primeira trata a ideologia como uma concepção neutra, um aspecto 

da vida social; a segunda revela uma concepção crítica da ideologia, apontando-lhe uma 

conotação pejorativa, negativa, pela sua consideração como um fenômeno ideológico ilusório, 

enganador.  

Segundo a concepção crítica, é preciso identificar de que maneira as formas 

simbólicas ideológicas representam relações de poder. E, nesse caso, Thompson apresenta 

cinco modos gerais de operação da ideologia: legitimação, dissimulação, unificação, 

fragmentação e reificação. Todos os modos apresentam estratégias peculiares de construção 

simbólica, mas neste trabalho serão analisados os aspectos gerais que contribuíram para o 

preconceito religioso contra os ateístas. 

A legitimação ocorre quando uma forma de dominação passa a ser considerada 

justa, seja por fundamentos racionais, tradicionais ou carismáticos, que apelam, 

                                                 
2
 Cumpre destacar que a teoria de Fairclough, quanto à hegemonia, baseia-se na análise de Gramsci sobre o 

capitalismo ocidental e a estratégia revolucionária da Europa Ocidental (FAIRCLOUGH, 2001, p. 122). 



9 

 

respectivamente, para a razão, a tradição e o caráter individual, seja pela universalização de 

interesses individuais como se sociais fossem, seja pela reiterada narrativização de tradições 

cristalizadas (THOMPSON, 1995, p. 82-83).  

Assim, durante a Idade Média, legitimou-se, no mundo ocidental, a fé cristã pelo 

surgimento de Estados cujos poderes temporal e secular eram unificados na figura do rei, 

sempre aconselhado por membros, tradicionalmente, da Igreja Católica, que já havia sido 

reconhecida pelo governo de Justiniano em Roma. Desta forma, a estrutura ideológica 

baseada na fé pessoal ganhou acesso à legitimidade e à coercitividade estatais. 

Outro modo de operação da ideologia, a dissimulação, implica a ocultação, a 

negação ou o obscurecimento das relações de dominação e poder (THOMPSON, 1995, p. 83-

86). A associação da relação do homem com Deus foi reiteradamente reproduzida em 

discursos não apenas religiosos, mas também políticos e sociais, apresentando-se como algo 

necessariamente natural e verdadeiro.  

A construção da ideologia também passa pela fase de unificação simbólica, pois a 

simbolização da unidade suprime as reais diferenças da sociedade, sustentando as relações de 

dominação (THOMPSON, 1995, p. 86). Nesse sentido, verifica-se que a doutrina cristã foi 

consolidada e unificada sob o poder papal e, pelo desenvolvimento da Filosofia Escolástica, 

estabeleceu-se um padrão de moral cristã hegemônico no Ocidente.  

Contudo, a dominação ideológica pode também operar pelo modo da fragmentação, 

pois o expurgo dos diferentes implica a união dos semelhantes (THOMPSON, 1995, p. 86-

87). Desse padrão comportamental unificado, houve a fragmentação da sociedade entre 

cristãos e não-cristãos, bem como a perseguição àqueles que não proferiam a fé cristã como 

deu-se, por exemplo, pelo advento das Cruzadas ou, de forma mais emblemática, pela 

Inquisição.  

Assim, ao longo dos anos, as instituições religiosas continuaram a representar uma 

liderança hegemônica, pois não apenas congregam um elevado número de fiéis, mas também 

estão envolvidas em ambientes políticos e econômicos. A reificação se opera, então, quando 

essa situação histórica se apresenta como algo permanente e natural, esvaziando o seu caráter 

histórico (THOMPSON, 1995, p. 87-89).  
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Cumpre observar a força das instituições religiosas em Estados laicos e lembrar que, 

nos Estados Unidos, durante a posse do Presidente Obama, além “do tradicional juramento 

com as mãos sobre a Bíblia, abriu-se a palavra à bênção de dois pastores” (COELHO, 2011, 

p. 19) e, no Brasil, durante o último período eleitoral, “a descriminalização do aborto, ganhou 

inusitada e inesperada relevância (...)” (COELHO, 2011, p. 20). 

A exigência de posturas de fé por parte de candidatos à Presidência da República, 

como visto nas últimas eleições, em que “José Serra, em Goiânia, beija o rosário e Dilma 

Rousseff vai à missa no Santuário de Aparecida” (COELHO, 2011, p. 21), atesta a hegemonia 

dos grupos religiosos no Brasil, especialmente representado por instituições cristãs, que 

permanecem no poder mesmo em um Estado pluriconfessional, permeando e naturalizando 

seus ideais como constituintes da própria cultura política. 

A ausência de uma fé religiosa representa, portanto, uma diferença social ainda mais 

discrepante na sociedade e sensivelmente menos aceita. Desde a Idade Média, predomina no 

Ocidente a moral cristã, que considera a fé um sentimento determinante para a edificação do 

caráter do homem. Já em tempos modernos, a partir da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, adotada e proclamada em 1948, é assegurado o direito à liberdade de crença, mas 

ainda vigora, no senso comum, a idéia de que alguma crença o homem deve professar.   

O ateísmo é, então, interpretado como uma forma de negação do íntimo humano, que 

precisa e deve acreditar em algo. A fé, nesse caso, deixa de ser um posicionamento pessoal e 

passa à condição de bem socialmente valorizado, dessa forma as instituições religiosas se 

tornam detentoras de poder. Distanciando-se um pouco da linha inglesa da ADC, vale 

destacar o apontamento de Van Dijk (2010, p. 43) no sentido de que “o exercício do poder 

não se limita simplesmente a uma forma de ação, mas consiste em uma forma de interação 

social”. 

O preconceito contra a minoria ateísta é, portanto, fruto de uma prática discursiva 

histórica, que reproduz a concepção de que o ateu é um ser amoral, pois é a crença em Deus 

que provê o indivíduo de um “freio moral”
 
(COELHO, 2011, p. 20). A consciência das 

relações de poder que permeiam o discurso e a compreensão das práticas discursivas de 

análise são essenciais para o desvelamento das ideologias e a consequente ruptura dos 

preconceitos sociais.        
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A Análise de Discurso Crítica (ADC) representa, então, uma possibilidade de 

transformação social, pois, ao propor um pensamento reflexivo, instabiliza as forças 

dominantes e abre espaço para o desenrolar de uma luta hegemônica (FAIRCLOUGH, 2001, 

p. 116-126). Essa é a dialética do discurso, segundo Fairclough, pois ao mesmo tempo em que 

o discurso pode reproduzir a ideologia de uma classe hegemônica, ele também pode tornar-se 

uma prática discursiva transformadora das relações sociais.  

 

2. ANÁLISE INTERDISCURSIVA E LINGUÍSTICA 

O estudo da argumentatividade do discurso parte do pressuposto de que não existe a 

neutralidade, o discurso segue determinada orientação e procura influir sobre o 

comportamento e as opiniões do outro. Nesse sentido, Koch (2002, p. 17) afirma que “o ato 

de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui 

o ato linguístico fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na 

acepção mais ampla do termo” e acrescenta que a “neutralidade é apenas um mito”.  

Percebe-se no artigo jornalístico A última minoria, de autoria do jurista Fábio Ulhôa 

Coelho, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 25 de outubro de 2010 e disponível no 

site do Estadão, de onde foi coletado para a presente pesquisa, que o título do artigo já aponta 

para a defesa da minoria ateísta, pela escolha do vocábulo “última”, indicando que as demais 

minorias já alcançaram representatividade política e social, mas que a minoria ateísta 

permanece na luta pelos seus direitos.   

É preciso, primeiramente, observar que esse artigo foi escrito durante o período 

eleitoral brasileiro, em que os debates entre os presidenciáveis colocaram em pauta 

conturbadas questões religiosas, como, por exemplo, o aborto, e as suas atitudes para o 

convencimento do público eleitor reuniram diversos atos de fé, desde o comparecimento a 

missas católicas até beijos de devoção em crucifixos. 

Em segundo lugar, ressalta-se que o artigo foi publicado em um jornal de grande 

circulação, cuja distribuição não se restringe ao Estado de São Paulo, e foi escrito por um 

jurista renomado, o que confere certo peso argumentativo à sua análise, o que significou, de 

certa forma, a atribuição de uma voz à minoria ateísta. 
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O autor desmistifica o preconceito contra a minoria ateísta e posiciona a luta dessa 

minoria no contexto de lutas sociais e de fortalecimento das Democracias. Sua abordagem faz 

uso de recursos argumentativos, isto é, recursos que estão presentes no nível linguístico, tais 

como, o uso de verbos e a polifonia, e recursos retóricos, construídos pelo uso da língua, 

como as seleções lexicais e as comparações. 

O autor revela taxativamente a presença do preconceito contra a minoria na 

sociedade brasileira, utilizando-se de uma afirmação categórica – “Esse preconceito habita a 

política brasileira” (COELHO, 2011, p. 20) – e do tempo presente, que é o tempo comentador 

(KOCH, 2002), recurso argumentativo que demonstra a sua tomada de posição em relação ao 

conteúdo expresso. 

Quanto aos recursos argumentativos, o que apresenta maior força no texto é a 

polifonia, ou seja, a inserção de outras vozes no texto, o que confere maior confiabilidade ao 

que é dito. Vê-se, por exemplo, que o autor recorre à polifonia para reforçar a sua tese, 

trazendo, em discurso direto, um possível pensamento de um eleitor após assistir ao debate 

entre os postulantes à Prefeitura de São Paulo, em 1985, quando Fernando Henrique Cardoso 

não respondeu diretamente a uma pergunta, proposta por Boris Casoy, sobre sua crença 

religiosa. Nesse sentido, confira-se: 

 

(...) É uma história de todos conhecida a tergiversação de Fernando Henrique 

Cardoso diante da pergunta do jornalista Boris Casoy, num debate entre os 

postulantes à Prefeitura de São Paulo em 1985, sobre se ele seria ateu. "Se 

não fosse, é óbvio que teria respondido, de modo direto e claro, à 

pergunta; se tergiversou, é ateu" - certamente foi isso que pensou algum 

eleitor. Nos anos seguintes, FHC visitou a Basílica de Nossa Senhora 

Aparecida no dia da padroeira. Independentemente da crença, ou não, que 

nutre ou nutria, em Deus, ele tinha de mostrar ao eleitorado que 

professava uma religião (COELHO, 2011, p. 20). (grifo nosso)  

 

Vale destacar que a voz utilizada na polifonia deixa entrever que, dentre as opções de 

resposta, apenas a qualidade de ateu seria vergonhosa. Ademais, a própria existência do 

preconceito seria um fator impeditivo do candidato se afirmar ateu, pois, dadas as 

circunstâncias já analisadas neste trabalho, certamente implicaria a sua derrota nas eleições. E 

sequer a dúvida sobre a possibilidade de um candidato ateísta poderia existir na mente dos 

eleitores, fazendo-se necessários os seguidos atos de fé.   
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Cumpre perceber, não obstante, que a mídia exerce um papel efetivo na reprodução 

de conceitos preconceituosos. Veja-se que a divulgação desse ocorrido influenciou tanto a 

opinião popular que Fernando Henrique teve de praticar manifestações de fé, mesmo sem 

declarar explicitamente a sua crença. A esse respeito, Van Dijk dispõe que “(...) muito da fala 

cotidiana sobre as minorias é inspirada pela mídia. Falantes, rotineiramente, referem-se à 

televisão ou aos jornais como sua fonte de conhecimento (e de autoridade) e opiniões sobre 

minorias étnicas” (DIJK, 2010, p. 144).   

Há também o constante uso de afirmações categóricas, que são afirmações absolutas, 

que não deixam espaços para dúvidas ou intervenções. Note-se que a respeito da construção 

do senso comum no sentido de que o ateu seria amoral e, portanto, não compreenderia a 

distinção entre o certo e o errado, o autor afirma categoricamente que: “Essa idéia é falsa” 

(COELHO, 2011, p. 20).
 
E, logo após, reitera a existência do preconceito contra os ateus, 

embora procure atenuar a falta de percepção das pessoas para essa realidade, utilizando-se de 

um modalizador, ou seja, um marcador discursivo que pode ser amplo ou estrito, com função 

atenuadora (KOCH, 2004): “O preconceito contra o ateísmo talvez não seja perceptível no dia 

a dia. Afinal, não se divulgam discriminações no trabalho, em ambientes sociais ou 

manifestações culturais” (COELHO, 2011, p. 21). 

No que tange aos recursos retóricos ou estilísticos, Fábio Ulhôa faz uso de diversas 

seleções lexicais que demonstram a existência do preconceito contra a minoria ateísta, bem 

como a importância de superá-lo para o fortalecimento da democracia. Assim, para apresentar 

o seu verdadeiro repúdio ao preconceito religioso contra os ateus, especialmente pela sua 

reiterada manifestação em âmbitos políticos, selecionou os seguintes vocábulos: “há sempre o 

risco de o debate político se contaminar por obscurantismos e fundamentalismos”, o 

“combate ao preconceito contra os ateus contribui, portanto, para o fortalecimento da 

democracia” e “Ganharíamos todos nós, (...), se mais este preconceito fosse extirpado da 

política” (COELHO, 2011, p. 21). 

Os recursos discursivos e argumentativos apontados permitem verificar claramente a 

posição do autor, bem como identificar os pontos em que sua defesa é mais técnica, levando 

em consideração a sua crítica como jurista, e outros pontos em que sua defesa transparece sua 

real indignação. Como jurista, resta definido o seu pensamento no sentido de que o 

preconceito contra a minoria ateísta interfere negativamente na Democracia; como cidadão, 

depreende-se a sua indignação pela interferência da religião no âmbito político. Importa notar 
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que as duas facetas abrem discussões que devem ser trazidas para debates em ambientes 

acadêmicos, sociais e políticos.   

 

4. ANÁLISE DAS IDENTIDADES  

O estudo científico-social da marginalização da minoria ateísta não poderia deixar de 

perpassar a análise das identidades, especialmente neste momento definido por Giddens 

(2002) como “alta modernidade”, um período em que a modernidade atingiu um estado 

avançado, de forma que “„eu‟ e „sociedade‟ estão inter-relacionados num meio global” 

(GIDDENS, 2002, p. 36). 

Veja-se que o foco na análise do discurso como elemento de identificação é 

desenvolvido por Fairclough especialmente a partir de 2003, quando destaca que as pessoas 

colocam nos textos muitos elementos de sua auto-identificação e que as relações entre 

identidade social e identidade pessoal podem ser descortinadas nos textos (FAIRCLOUGH 

APUD DIAS, no prelo). 

É preciso, inicialmente, compreender que a identidade de um grupo ou de um 

indivíduo é sempre definida pela oposição, de forma que “identidade e diferença estão em 

uma relação de estreita dependência” (SILVA, 2000, p. 74). Assim, a identidade é definida 

pelo que o ser é, e pelo que ele não é, pois o fator distintivo é também o fator identitário.  

  Contudo, deve-se observar que “a identidade e a diferença são o resultado de um 

processo de produção simbólica e discursiva” (SILVA, 2000, p. 81), pois, sendo produções 

sociais, não são simplesmente fixadas, mas definidas a partir de disputas de poder, que 

configuram processos de inclusão e exclusão. A partir dessa compreensão, Silva afirma ainda 

que – “A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder” 

(2000, p. 81). 

Cabe atentar para o fenômeno de hierarquização das identidades, segundo o qual 

certa identidade é arbitrariamente eleita como uma forma padrão, passando a servir de 

parâmetro para o julgamento de outras identidades (SILVA, 2000). Por isso que, em seções 

anteriores, defendeu-se a valorização da pluralidade social como um meio de superação dos 

preconceitos existentes nas sociedades humanas e, no caso específico deste artigo, do 

preconceito contra a minoria ateísta. 
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A identificação da minoria ateísta é construída, de modo amplo, pela divergência 

com os diversos grupos religiosos e, mais especificamente, pela auto-identificação com o 

humanismo, o antropocentrismo e, portanto, com os valores sociais e éticos das sociedades 

humanas. Nesse sentido, destacam-se as declarações da Associação Humanista Britânica: 

[A Associação Humanista Britânica] É o trabalho nacional de caridade em 

nome de pessoas não-religiosas que procuram viver uma vida ética e 

cumprindo com base na razão e na humanidade. Nós promovemos o 

Humanismo, apoiamos e representamos os não-religiosos, e promovemos o 

estado secular e a igualdade de tratamento na lei e na política para todos, 

independentemente da religião ou da crença. (tradução livre) (grifo nosso) 

 

 

[Humanistas] São ateus e agnósticos que percebem o sentido do mundo 

utilizando a razão, a experiência e compartilhando os valores humanos. 

Assumimos a responsabilidade por nossas ações e baseamos nossa ética 

sobre os objetivos do bem-estar humano, da felicidade e da realização. 
Procuramos fazer o melhor da única vida que temos através da criação de 

significado e propósito para nós, individualmente e em conjunto. (tradução 

livre) (grifo nosso) 

 

Todavia, a identidade afirmada pelos componentes do grupo é distinta daquela 

apreendida e veiculada por pessoas que pertencem a outros grupos, especialmente quando se 

trata de grupos religiosos. A esse respeito, destaca-se trecho do discurso do Papa Bento XVI, 

proferido durante viagem apostólica ao Reino Unido, no Palácio Real de Holyroodhouse, 

Edimburgo, em 16 de Setembro de 2010: 

Também na nossa época podemos recordar como a Grã-Bretanha e os seus 

chefes se opuseram a uma tirania nazista que tinha no ânimo desenraizar 

Deus da sociedade e negava a muitos a nossa comum humanidade, 

sobretudo aos judeus, que eram considerados como não dignos de viver. 

Além disso, desejo recordar a atitude do regime em relação aos pastores 

cristãos e aos religiosos que proclamaram a verdade no amor; opuseram-se 

aos nazistas e pagaram com a própria vida a sua oposição. Enquanto 

reflectimos sobre os motes do extremismo ateu do século XX, jamais 

podemos esquecer como a exclusão de Deus, da religião e da virtude da 

vida pública conduz em última análise a uma visão incompleta do 

homem e da sociedade, e portanto a “uma visão redutiva da pessoa e do 

seu destino” (Caritas in veritate, 29). (grifo nosso) 

 

Consta do discurso papal uma associação semântica entre o ateísmo e o nazismo, 

como se a negação da existência de uma divindade implicasse necessariamente uma conduta 

antiética e amoral, desvinculada dos valores humanos e, portanto, capaz de atos genocidas. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_po.html
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Vê-se que o estabelecimento de uma estreita ligação entre um regime político de exceção e 

uma escolha individual de liberdade de crença, que pode significar a opção pela não adoção 

de qualquer crença, representa uma forma de distorção da realidade.   

A absoluta discrepância entre a identidade sustentada pelo próprio grupo (auto-

identidade) e a identidade construída a partir de uma imagem externa (identidade-social) é 

que caracteriza o preconceito social contra essa minoria, perpetuado pela falta de consciência 

crítica de parcela considerável da sociedade.  

É preciso, então, disseminar a educação linguística crítica para que a sociedade não 

se conforme com imagens e conceitos naturalizados, especialmente nesta época em que as 

comunicações são rápidas, globais e cada vez mais acessíveis à população. Em verdade, os 

sujeitos sociais devem compreender que “onde existe diferenciação, (...) aí está presente o 

poder” e que “ a identidade e a diferença não são, nunca, inocentes” (SILVA, 2000, p. 81). 

Assim, a consciência crítica a respeito das identidades de grupos e de indivíduos 

deve partir do pressuposto de que a identidade e a diferença integram um perverso jogo social 

de inclusão daqueles que se adéquam aos padrões e de exclusão daqueles que não se inserem 

nos modelos sociais e, portanto, se distinguem. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O discurso e a prática social estão em constante relação dialética, pois, ao mesmo 

tempo em que o discurso reproduz relações de poder existentes na sociedade, ele também 

pode apresentar um caráter emancipatório. Nesse sentido, a Análise de Discurso Crítica, 

embora seja uma disciplina recente, abre um vasto campo de análise das estruturas 

lingüísticas e sociais presentes no discurso. 

A ruptura das ideologias naturalizadas nas sociedades requer dos indivíduos uma 

postura crítica frente ao discurso. A ingenuidade e a mera reprodução de práticas sociais 

tradicionais permitem que atos de preconceito se perpetuem nas sociedades, sem 

contraposição de indivíduos ou grupos. 

O preconceito origina-se da hegemonia de um grupo sobre outro, fundada em 

relações de poder e de submissão.  No caso do preconceito religioso contra a minoria ateísta, 
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suas raízes são históricas, mas nem por isso sua prática deve ser entendida como algo natural, 

pertencente ao senso comum.  

Neste momento, os maiores desafios que se apresentam são: primeiro, a 

desnaturalização do preconceito, isto é, a superação da crença de que a moral cristã é a única 

legítima; em segundo lugar, a separação entre os poderes secular e temporal, porquanto não 

condizentes com os princípios dos Estados Sociais-Democráticos que prevêem, dentre outros 

direitos fundamentais, a liberdade individual de crença e de expressão. 

Deve-se ter em mente que as hegemonias mantêm-se no poder de forma instável, 

pelo que podem e devem ser superadas e reconfiguradas. Assim, o avanço das 

telecomunicações, a liberdade de pensamento e a formação crítica dos indivíduos devem ser 

instrumentos de lutas hegemônicas. 

As sociedades humanas devem buscar realizar a justiça social, formando indivíduos 

críticos e participativos, que exerçam ativamente sua cidadania e afirmem a dignidade da 

pessoa humana independente de sua crença, de seu gênero ou de sua opção sexual. Os valores 

humanos devem reger a sociedade e esta deve ser representada por todas as suas minorias 

para manter-se justa e igualitária.    
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ANEXO A – “A última minoria”
3
 

 

Quando Barack Obama, em janeiro de 2009, tomou posse como presidente dos 

Estados Unidos, a trajetória da luta pelos direitos da minoria registrou evento de simbolismo 

ímpar - um dos mais importantes cargos do mundo (se não o mais importante) era ocupado, a 

partir de então, por um negro. 

Naquele momento acontecia algo absolutamente impensável há algumas décadas. E 

acontecia, pode-se dizer, com a naturalidade que devia mesmo caracterizá-lo. Ter-se dado 

pouca relevância à cor do novo presidente explica-se, exatamente, em razão dos avanços da 

luta pelos direitos das minorias. A falta de extraordinário destaque a essa particular 

circunstância revela o amadurecimento da sociedade norte-americana, cerca de meio século 

depois de deflagrado o movimento pelos direitos civis. 

Sendo a assim chamada "raça" da pessoa em tudo irrelevante na avaliação da sua 

competência como chefe de Estado e de governo, não há mesmo nenhum motivo para 

dispensar a esse detalhe qualquer atenção desmedida. 

A posse de Obama, no entanto, serve também a outra reflexão, igualmente 

importante para se compreender a trajetória da luta pelos direitos da minoria, para se perceber 

que, por mais eloquente que tenha sido, naquele momento, o resultado dessa luta, ela ainda 

não terminou. Há vários exemplos de representantes de outras minorias na chefia de governos 

e Estados em países democráticos. O gênero da pessoa, há tempos, não tem nenhuma 

importância na escolha de governantes e até mesmo a orientação sexual não é mais levada em 

conta em alguns lugares (na Alemanha, por exemplo). 

O que demonstrou, na posse de Obama, que a luta pelos direitos da minoria ainda 

tem chão pela frente foi o acento dado à religião na cerimônia. Além do tradicional juramento 

com as mãos sobre a Bíblia, abriu-se a palavra à bênção de dois pastores. Sendo os EUA um 

Estado laico, a reverência dada à questão religiosa no transcorrer do ritual de transmissão da 

presidência liga-se a um aspecto importante da política: refiro-me ao preconceito contra uma 

minoria, os ateus. 

                                                 
3
 COELHO, Fábio Ulhôa. A última minoria. O Estado de São Paulo. Disponível em: < http://www.estadao. 

com.br/noticias/impresso,a-ultima-minoria,629384,0.htm>. Acesso em: 11 dez. 2011. 
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Esse preconceito habita a política brasileira. É uma história de todos conhecida a 

tergiversação de Fernando Henrique Cardoso diante da pergunta do jornalista Boris Casoy, 

num debate entre os postulantes à Prefeitura de São Paulo em 1985, sobre se ele seria ateu. 

"Se não fosse, é óbvio que teria respondido, de modo direto e claro, à pergunta; se 

tergiversou, é ateu" - certamente foi isso que pensou algum eleitor. Nos anos seguintes, FHC 

visitou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida no dia da padroeira. Independentemente da 

crença, ou não, que nutre ou nutria, em Deus, ele tinha de mostrar ao eleitorado que 

professava uma religião. 

Mas por que a cor, o gênero e a opção sexual do candidato a cargos eletivos são, 

hoje, considerados atributos irrelevantes, mas a crença dele não? Por que o eleitor resiste a 

eleger um prefeito, governador ou presidente assumidamente ateu? 

A questão surge como extremamente oportuna no interregno entre o primeiro e o 

segundo turnos da eleição presidencial em curso, quando, diante das dúvidas sobre a 

descriminalização do aborto, ganhou inusitada e inesperada relevância a crença religiosa 

cultivada pelos postulantes. Teria qualquer chance de se eleger um hipotético candidato à 

Presidência da República, no Brasil, que se apresentasse ao eleitorado como ateu? 

Os ateus compõem uma minoria. São socialmente discriminados por suas 

convicções. Preferem, muitas vezes, ocultar a falta de crença na existência de um Deus 

criador e ordenador a se expor a tais discriminações. Mas, assim como a cor, o gênero e a 

opção sexual da pessoa, a falta de religião e de fé é atributo que não deveria pesar na hora da 

escolha dos governantes. 

O preconceito contra os ateus origina-se da ideia de que a crença em Deus serve 

como freio moral. Assim, uma pessoa sem Deus seria desprovida de valores para discernir o 

certo do errado e, por isso, só conseguiria nortear sua conduta a partir de interesses egoístas. 

Essa ideia é falsa. 

Quem respeita as normas de convivência social com medo da punição divina ou para 

obter beneplácitos celestiais é, sob o ponto de vista moral, uma pessoa bem mais frágil do que 

o ateu. Quando este age conforme tais normas, a despeito de qualquer temor de castigo ou 

desejo de recompensa futura, é porque está convencido da importância dos preceitos morais, 

tanto para sua própria vida como para a dos outros. 
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O preconceito contra o ateísmo talvez não seja perceptível no dia a dia. Afinal, não 

se divulgam discriminações no trabalho, em ambientes sociais ou manifestações culturais. 

Durante as eleições, no entanto, o preconceito aflora de modo avassalador. 

José Serra, em Goiânia, beija o rosário e Dilma Rousseff vai à missa no Santuário de 

Aparecida - manifestações de religiosidade explícita tornam-se tema obrigatório de 

campanha, para que os candidatos (ateus ou crentes, pouco importa) possam defender-se 

eficazmente do preconceito contra o ateísmo. 

E enquanto vicejar este preconceito, há sempre o risco de o debate político se 

contaminar por obscurantismos e fundamentalismos, desviando a atenção da campanha 

eleitoral para assuntos que fogem aos que realmente interessam ao País. O combate ao 

preconceito contra os ateus contribui, portanto, para o fortalecimento da democracia. Aliás, 

fortalece-a o combate a qualquer preconceito. 

E assim como a emancipação da mulher é do interesse também dos homens, e o fim 

do apartheid não trouxe proveito somente aos diretamente prejudicados por essa nefasta 

política racial, também aos crentes interessa a superação dos preconceitos contra os ateus. 

Ganharíamos todos nós, os brasileiros, cuja significativa maioria tem religião e nutre 

fervorosa fé em Deus, se mais este preconceito fosse extirpado da política. 

 

 


