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(... “na sua Albânia natal que (...) até há pouco 

fazia gala de ser o país mais ateu do mundo, 

o único em cuja Constituição figurava  

paradoxalmente o ateísmo como ‘religião  

de Estado’” (Miguel Ángel Velasco. Madre  

Teresa de Calcutá. São Paulo : Quadrante, 1996. p. 8) 

 

 

 Durante o ano de 2009, o noticiário informou que alguém pedira, com êxito, a 

retirada de símbolos religiosos das repartições públicas da União Europeia. Tratando-se 

de pretensão de pessoa italiana ou residente na Itália, deduz-se que, na verdade, alguém 

discordava da existência de crucifixo em ambientes oficiais.  

 

 Algumas leituras me inspiraram a busca que comecei há mais de dez anos sobre 

as grandes conversões: As grandes amizades, de Raïssa Maritain; Pitigrilli fala de 

Pitigrilli; Cartas do pai – de Alceu Amoroso Lima para sua filha madre Maria Teresa, 

principalmente. Conversão como efetiva mudança de crença religiosa, não bastando a 

variação da intensidade da mesma fé. Grande, porque para os casos mais comuns 

prevalece a passagem de Mateus, 11,25: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. 

 

 Se existe grande convertido, sem dúvida é o santo, enquanto modelo da prática 

das virtudes, o que não exclui, obviamente, outras personalidades exemplares. E, nos 

primórdios da Igreja católica, a conversão era quase sinônimo de martírio. Imperadores 

como Diocleciano, para ficar no paradigma romano da intolerância religiosa, 

perseguiam tenazmente os que se convertiam, obrigando-os a fazer sacrifícios a deuses 

pagãos.  

 

 Neste ano de 2009, houve manifestação de intolerância religiosa, na tentativa de 

evitar o crucifixo, que, em país como a Itália, encarna a expressão genérica de símbolo 

religioso. Mas ninguém se revoltou contra o calendário, que, nos tempos modernos, 

começa com o Cristo, com seu nascimento, o profundo mistério da Encarnação.  

 

 Claro que não estou fazendo sugestão, mas verificação. E quero mesmo salientar 

que a ausência de símbolo religioso ─ no Ocidente, o crucifixo ─ traduz o predomínio 

do sentimento religioso ateu. Se quem professa tal convicção religiosa não admite o 

crucifixo ou outro símbolo religioso, professa a mesma intolerância de que têm sido 

vítimas os crentes das diversas religiões, cristãs ou não. Note-se a convergência das 

religiões cristãs para o CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. 

Pensamento e ação presentes na Campanha da Fraternidade Ecumênica 2010 – 

Economia e Vida. Trata-se da terceira campanha da fraternidade realizada de forma 

ecumênica (Texto-base. Brasília : CNBB, 2009. p. 3). A tal superação de rivalidades e 

até hostilidades tradicionais não corresponde a atitude de quem, tantas vezes em escassa 

minoria, investe contra a crença religiosa da vasta maioria. 

 



 2 

 Que esta vigília natalina nos inspire a sugerir sempre as soluções que prestigiem 

a ampla tolerância religiosa, também daqueles que, talvez inconscientes de que querem 

impor a sua convicção particular, pratiquem, afinal, a mesma intolerância. 

 

 A crônica de dezembro de 2009 terminava aqui, mas o assunto ressurgiu no 

noticiário. Matéria assinada por Fábio Ulhoa Coelho, no O Estado de S. Paulo de 

25/10/10, com o título de “A última minoria” traz o seguinte destaque editorial: 

“Durante as eleições o preconceito contra o ateísmo aflora de maneira avassaladora”. 

Como minoria, os ateus seriam “socialmente discriminados por suas convicções”. 

 

 Publiquei artigo intitulado “Elogio da igualdade”, que começa reduzindo as três 

entidades dos revolucionários franceses de 1789 à igualdade. Ninguém mais pode 

reduzir-se ao nativo Sexta-Feira em face do Robinson Crusoe. Liberdade é igualdade, 

portanto, e é fraternidade também, pois a idéia básica continua a da igualdade essencial, 

ninguém dominando ou oprimindo ninguém (APMPRevista. v. 48, set/dez/2008, p. 89; 

com texto amplificado, JUSTITIA, v. 199, pp. 99/105). 

 

 No primeiro deles, houve destaque editorial: “Da exigível igualdade decorre que 

nenhum de nós pode considerar-se, como religioso ou ateu, como intelectual ou braçal, 

como de esquerda ou não, superior a ninguém” (ob. cit., p. 90). 

 

 Em texto inédito, contudo, lembro alguns conceitos de verdadeira intolerância 

para com os religiosos. Martin Amis empenha-se em destacar que “o oposto da crença 

religiosa não é o ateísmo, ou secularismo, ou humanismo. Não é um ‘ismo’. É 

independência mental – isto é tudo” (“A era do horrorismo” – Parte 2. O Estado de S. 

Paulo, 18/9/2006). Também lembro a exclamação de Mário de Andrade, quando soube 

da conversão de Alceu Amoroso Lima: “Perdeu-se o crítico!” Dale Ahlquist recorda que 

Chesterton defendia a Igreja Católica muito tempo antes de aderir a ela. Ele admitia que 

estivera na porta orientando outros para entrarem, sem sua própria entrada. Seu amigo e 

adversário filosófico George Bernard Shaw costumava ironizar aquilo que ele chamava 

‘o hobby católico romano’ de Chesterton. Quando Chesterton realmente tornou-se 

católico em 1922, porém, Shaw escreveu-lhe carta dizendo ‘Gilbert! Isso está indo 

longe demais!” (“Foreword to the new edition”. G. K. Chesterton. The Catholic Church 

and Conversion. São Francisco : Ignatius, 2006. pp. 11/12). A mesma atitude de Mário 

de Andrade, assim como a mesma atitude dos positivistas, com seus três estados 

sucessivos: o teológico, o metafísico e o positivo (cf. Padre Leonel Franca, SJ. Noções 

de História da Filosofia. 24. ed. Rio de Janeiro : Agir, 1990, p. 192). 

 

 Não convém esquecer os regimes comunistas, soterrando crenças e seus 

praticantes. Há perto de trinta anos a cidade russa de São Petersburgo (até 1914), 

Petrogrado (até 1924) e Leningrado (de 1924 até a queda do comunismo, no começo 

dos anos 1990), converteu-se, festivamente, em São Petersburgo – Cidade de São Pedro 

– seu nome atual, logo que a população russa pôde expressar livremente sua crença. 

 

 Relembrei as minorias de ateus, a pretexto de laicidade do Estado, exigindo a 

retirada de símbolos religiosos das escolas e prédios públicos, sem perceber que a 

parede vazia passa a exibir sua opção religiosa de negação da divindade. Esquecem que 

o calendário começa com o Cristo, que São Petersburgo, o Estado e a Cidade de São 

Paulo e tantas outras não mudarão seu nome porque alguns poucos não toleram 

qualquer religiosidade.  
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 De resto, o tema da igualdade se circunscreve à garantia constitucional e legal de 

acesso aos cargos públicos, aos concursos públicos, aos postos eletivos, de modo algum 

cabendo restrição ao debate político em que a maioria dos eleitores, ouvindo as 

propostas dos religiosos, desta ou daquela religião, dos ateus, dos homossexuais, das 

raças minoritárias, exerçam livremente seu dever de votar.  

 

 Absurda, seria, por exemplo, qualquer proposta de cotas, como aquelas tão 

polêmicas relativas às raças.  

 

 Eu estava então concluindo pequeno estudo sobre As grandes conversões, depois 

título de livro da minha autoria (São Paulo : 2011), obviamente ao catolicismo, já que 

sou cristão católico, apostólico, romano. Traço comum nas dezenas, talvez centenas de 

conversões examinadas, localiza-se nas dificuldades, às vezes trágicas, vividas pelas 

pessoas que mudam de crença religiosa. A intolerância vai do martírio até às 

dificuldades de convivência com os colegas de trabalho, os amigos e até os familiares, 

nem sempre dispostos a aceitar a conversão. 

 

 No livro As grandes amizades, Raïssa Maritain narra a intolerância do meio 

intelectual francês contra quem sequer admitisse a espiritualidade, a alma e a 

transcendência, mesmo sem credo religioso. Poucos sabem do drama vivido por ela e 

Jacques Maritain no ambiente estudantil da Sorbonne. Foram salvos por Deus, que os 

aproximou de Henri Bergson, outro que sofreu a intolerância, no meio universitário.  

 

 Exame mais imparcial e profundo do tema se impõe. Sem violação de normas 

constitucionais ou legais, incluídas aquelas relativas aos direitos humanos, resta o 

campo da liberdade, especialmente a religiosa, que jamais poderia discriminar o 

ateísmo.  

 

 Fora isso, prevalecerá a livre opção de cada qual. 

 

 Novo artigo, desta vez assinado por Vera Guimarães Martins, com o título “Ateu 

é a mãe” volta ao assunto (Folha de S. Paulo, 19/12/10, p. A2). 

 

 O texto começa com informação: “Morreu pagã, sem receber o batismo das ruas, 

a campanha publicitária contra o preconceito que a Associação Brasileira de Ateus e 

Agnósticos (Atea) previa para este mês”. 

 

 A autora critica a recusa de São Paulo, Salvador e Porto Alegre. As empresas de 

ônibus não aceitaram exibição nos veículos de outdoors ambulantes. Ainda bem, 

segundo ela, que não partiu “do governo, como na Itália”. Afinal, haveria oportunidade 

para a discussão sobre “a superioridade moral daqueles que creem em algum deus”. 

 

 Ela também informa que se estima em 2% ou 3% da população o percentual dos 

ateus. E que “Frei Betto escreveu na Folha que os torturadores da ditadura eram ateus 

militantes”, matéria que teria atraído protestos de leitores. Teria outro conhecido 

apresentador de TV atribuído ao ateísmo “a existência de crimes hediondos, bandidos” 

etc. A autora, que não deixou de mencionar a inquisição, termina lamentando que a 

mencionada campanha publicitária dos ateus e agnósticos não tenha sido posta em 

prática. 
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 Seria mesmo conveniente o mais amplo debate. Livros como Missão no Reich – 

Glória e covardia dos diplomatas latino-americanos na Alemanha de Hitler (Roberto 

Lopes. Rio de Janeiro : Lexikon, 2008) e O anti-semitismo na era Vargas (Maria Luiza 

Tucci Carneiro. 3. ed. São Paulo : Perspectiva, 2001), com suas fontes bibliográficas 

concorreriam para mais correta avaliação da atuação dos diversos setores, seja da Cruz 

de Cristo, seja da suástica, seja da foice e do martelo. 

 

 Não convém esquecer que a famosa Igreja de São Francisco, na Pampulha, em 

Belo Horizonte, ficou sem consagração durante vários anos, pois o arquiteto 

responsável por seu projeto, conhecido por suas convicções ideológicas, no mínimo 

misturou as cruzes do templo católico mineiro. 

 

 Basicamente, cabe insistir: o princípio republicano da igualdade de todos perante 

a lei prevalece (Constituição de 1988, artigo 5º, caput): “inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” (inciso VI). 

 

  


