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10 mitos — e 10 verdades — sobre Ateísmo
Sam Harris
Várias pesquisas indicam que o termo “ateísmo” tornou-se tão
estigmatizado nos EUA que ser ateu virou um total impedimento para uma
carreira política (de um jeito que sendo negro, muçulmano ou homossexual
não é). De acordo com uma pesquisa recente da revista Newsweek, apenas
37% dos americanos votariam num ateu qualificado para o cargo de
presidente. Ateus geralmente são tidos como ...

A Construção do Estado Ateísta
Antonio Vides Júnior
Não podemos odiar aqueles que creem. Estaremos odiando nossos pais e
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irmãos. “Mas como vamos combater esse preconceito com a nossa
filosofia?” perguntarão alguns. Não vamos. Em vez disso, vamos encarar o
problema de frente e mostrar a eles que nossa filosofia é, antes de tudo,
baseada na humildade.

Ateísmo
Michael Martin
Ateísmo é a negação ou a falta da crença na existência de deus(es). O
termo ateísmo vem do prefixo grego “a-”, significando “ausência”, e da
palavra grega theos, significando “divindade”. A negação da existência de
Deus é conhecida como ateísmo “ativo” ou “forte”; a simples descrença é
denominada ateísmo “passivo” ou “fraco”. Apesar de o ateísmo ser ...

Como defender o ateísmo
George H. Smith
Antes de discutir o ateísmo diretamente, gostaria de tecer alguns
comentários preliminares que são bastante importantes, pois, a não ser
que se compreenda minha perspectiva filosófica geral, não penso que
compreenderão minha visão do ateísmo. Se há um grande problema
intelectual na América de hoje, diria que é uma crise de credulidade.
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O Escopo do Ateísmo
George H. Smith
O ateísmo é comumente considerado uma ameaça aos indivíduos e à
sociedade. É “a ciência divorciada da sabedoria e do temor a Deus”,
escreve um filósofo, “à qual o mundo tem de agradecer diretamente pelas
piores malignidades da ‘guerra moderna’…”. Numa crítica recente, Vincent
P. Miceli alega que “toda forma de ateísmo, mesmo o inicialmente bem-
intencionado, constringe, ...

Os Fundamentos do Ateísmo
André Cancian
Por simples bom senso, não acredito em Deus; em nenhum.Charles
ChaplinEtimologicamente, a palavra ateu é formada pelo prefixo a — que
denota ausência — e pelo radical grego theós — que significa Deus,
divindade ou teísmo; ou seja, a palavra ateu pode significar sem deus ou
sem teísmo. Como a imprecisão desse primeiro significado o torna
impróprio para representar a noção de ...
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Saindo do Armário: a Assunção do Ateísmo
David Silverman
“Sair do armário” é um termo associado a gays e lésbicas que anunciam
sua homossexualidade ao mundo. Poucos se arrependem, pois nisso
encontram um modo aberto e satisfatório de viver. Mas há outro “armário”
escondendo uma minoria discrepante: os ateus. Muitos deles mantêm,
como os gays de décadas passadas, suas opiniões escondidas por serem
avessos a confrontos ou por medo de ...

Um peixe não escreveu este ensaio
Richard Carrier
É impressionante o número de pessoas que insistem em dizer que eu não
sou um ateu. Parece bem óbvio para mim que eu não acredito que
qualquer deus exista, e sinceramente acho que isso faz de mim um ateu.
Contudo, aí estão essas pessoas, tão insistentes em dizer que eu não posso
ser um ateu. “Você é muito bacana”, ela dizem, ou “na verdade, você
acredita, só não sabe disso” ...
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Uma Introdução ao Ateísmo
Matthew
Este artigo foi concebido como uma introdução geral ao ateísmo. Embora
haja tentado ser o mais neutro possível, deve-se sempre ter em mente que
este documento representa apenas um ponto de vista. Aconselho
fortemente que cada um faça a leitura no intuito de tirar conclusões
próprias sobre o assunto. A fim de manter a coesão e um desenvolvimento
linear, o artigo apresenta-se como uma ...
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