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Resumo

O artigo  tem como  objetivo  analisar  as  peças  de  uma  campanha  publicitária  veiculada  em 
outdoors pela ATEA (Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos) em dezembro de 2010 na 
cidade  de  Porto  Alegre.  Aborda-se  a  presença  dos  ateus  na  sociedade,  expondo  dados  e 
analisando  a  atual  situação  do  grupo  no  Brasil,  e  analisam-se  as  três  principais  peças  da 
campanha. 
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Introdução

Em um sentido mais amplo, o ateísmo é definido pela ausência ou rejeição de crença na 

existência de qualquer divindade.  Ele é o oposto do teísmo,  que é considerado por definição 

como a crença em uma ou mais divindades.  (Department of Religious Studies from the 

University of Alabama, 2010)

O termo é originário do grego clássico ἄθεος (atheos) cujo significado é “sem deus” e foi 

criado como uma conotação negativa para as pessoas que não acreditavam nos mesmos deuses 

que a maior parte da sociedade, na época.

Os ateus tendem a citar a falta de provas empíricas para explicar a descrença em relação a 

fatos e sobrenaturais. Os mesmos argumentos são usados para afirmar a descrença em qualquer 

tipo de divindade, como por exemplo, o problema do mal e o argumento da descrença.

É comum confundir ateísmo com irreligiosidade, apesar de serem duas coisas diferentes. 

Como o ateísmo não é e nem possui uma doutrina, além de textos sagrados ou qualquer tipo de 

hierarquia a única semelhança entre todos os ateus é a ausência de crença em entidades divinas. 

Portanto,  iremos encontrar dentro do ateísmo diversos pensamentos divergentes a cerca das 

religiões.  O ateísmo aparece até em alguns sistemas religiosos,  predominantemente orientais, 

como o budismo e o hinduísmo, por exemplo, que não pregam a existência de deuses.

1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação

2 Aluno do 5° semestre de Publicidade e Propaganda na Universidade Federal do Ceará (UFC)
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É difícil calcular com precisão a quantidade de ateus no mundo. O fato se deve em parte a 

condições políticas e culturais desfavoráveis.

“Conversely,  in societies where religion is enforced by the government and risks are 
present for citizens viewed as non-believers,  individuals will be reluctant to admit that 
they don’t believe in Allah,  regardless of whether anonymity is “guaranteed.”  Even in 
democratic societies without governmental coercion,  individuals often feel that it is 
necessary to say that are religious, simply because such a response is socially desirable or 
culturally appropriate.  For example,  the designation “atheist”  is stigmatized in many 
societies;  even when people directly claim to not believe in God,  they still eschew the 
self-designation of “atheist.”” (ZUCKERMAN, 2007, grifo do autor).

Mesmo diante de tais condições,  é possível perceber um crescimento do ateísmo no 

mundo durante os últimos séculos.  Esse fato é ainda mais perceptível quando analisamos a 

sociedade europeia,  onde nos últimos 100  anos o ateísmo passou de cerca de 1,3  milhão para 

aproximadamente 130 milhões de pessoas. (European Apologetics Network, 2007) A frequência 

a cultos também foi imensamente afetada na Europa,  nos últimos anos. “Quando você diz aos 

europeus que vai à igreja aos domingos, as pessoas o olham como se fosse uma peça de museu. 

Lá, apenas 5% da população frequenta cultos regularmente.” (MINITER, 2007)

Dados sobre a participação do ateísmo no mundo podem ser encontrados no artigo de 

Phil Zuckerman (2007), e mostram que os índices mais baixos da fé são encontrados exatamente 

em países que apresentam altos índices de qualidade de vida,  como Suécia (85%),  Dinamarca 

(80%)  e Noruega (75%).  Enquanto isso,  na maior parte do mundo,  incluindo aí a maioria dos 

países pobres e com baixos níveis de qualidade de vida,  o ateísmo apresenta números ínfimos, 

em grande parte,  equivalentes a menos de 1% da população total.  Essa porcentagem pode ser 

notado em países como Argélia,  Benin,  Burundi,  Gâmbia,  Gana,  Líbia,  Marrocos,  Serra Leoa, 

Togo e Zâmbia, por exemplo. Em regiões pobres mais desenvolvidas, como a África do Sul, o 

número de ateus volta a subir, chegando próximo a marca de 11% de pessoas sem religião. Altos 

índices de ateísmo em países pobres são normalmente encontrados em nações que vivem sob 

ditaduras,  em que a ideologia ateísta é imposta ou induzida pelo regime.  Essa é a situação do 

Vietnã, por exemplo, que, com 81% de ateus, é o segundo país mais ateísta do mundo.

Ateísmo no Brasil
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A falta de pesquisas e estudos na área dificulta a obtenção de dados quanto à participação 

dos ateus na sociedade brasileira.  O IBGE (Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia) 

pergunta há décadas em seu censo oficial qual é a religião do cidadão brasileiro.  A resposta a 

essa pergunta é aberta,  porém o IBGE categoriza essas respostas.  No censo oficial do Estado 

brasileiro de 2000  o IBGE criou 142  categorias para que as perguntas sobre religião fossem 

respondidas.  Apesar de contar com vários detalhes sobre grupos que representam porções 

ínfimas da população (como o dos neoxamânicos,  que é representando,  segundo o IBGE,  por 

apenas 40 membros) ateus e agnósticos, entre outros, são todos classificados no genérico grupo 

dos “sem religião”, que corresponde a 7,4% (12,4 milhões habitantes) da população, sendo assim 

o segundo maior grupo da pesquisa do IBGE,  atrás apenas dos católicos apostólicos romanos. 

Isso se deve principalmente ao fato da categoria abranger muitos grupos,  enquanto outros 

receberam dados bem mais completos,  como a categoria das religiões evangélicas,  que foi 

dividida em dois grupos menores e esses ainda subdivididos em 17  outros grupos,  ainda mais 

específicos. Como “sem religião” podemos incluir tanto ateus e agnósticos como deístas que não 

fazem parte de nenhuma religião específica e pessoas com uma espiritualidade que não 

corresponde a nenhuma das outras opções propostas. 

Em 2011 uma pesquisa feita pela empresa de pesquisas de mercado Ipsos para a agência 

Reuters ouviu 18.829 pessoas do mundo inteiro e fez perguntas sobre a sua religião. Dentre os 

entrevistados brasileiros as conclusões são que 84% dos pesquisados acredita em um deus ou ser 

supremo, colocando o Brasil no posto de terceiro país com mais deístas do mundo, logo atrás da 

Turquia,  com 91%,  e da Indonésia,  com 93%.  Do total de brasileiros entrevistados,  47% 

afirmaram ser criacionistas, creem que os seres humanos foram criados por uma força espiritual 

superior, como a entidade em que acreditam, e não creem no evolucionismo, que diz que todos 

os animais são frutos de um longo processo de seleção natural a partir de espécies menos 

adaptadas ao ambiente. (BBC Brasil, 2011)

Análise das peças
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Fig. 1

As peças são basicamente divididas em três unidades: a imagem, o texto complementar e 

a logomarca da Atea,  juntamente com o slogan da campanha.  Algumas unidades se dividem 

também em outras subunidades, como as peças com duas ou mais imagens e suas legendas.

É sabido que "o olho favorece a zona inferior esquerda de qualquer campo visual" 

(DONDIS, 1973, p. 39) e que existe um padrão primário de varredura do campo. Esse padrão é 

usado nas peças,  de forma a guiar com facilidade a leitura dos outdoors na ordem correta.  A 

campanha utiliza esse padrão ao seu favor, adotando em suas peças uma clara ordem de leitura 

da esquerda para a direita, onde as fotos e suas respectivas legendas são sempre complementadas 

pelo texto à direita. É também com base nesse padrão primário que estabelecemos facilmente a 

ligação entre as imagens e o texto, apesar da leve segregação entre os elementos.

Os outdoors apresentam,  individualmente,  certa coerência e organização,  distribuindo 

razoavelmente bem os seus elementos básicos. Mas a campanha falha ao tentar estabelecer uma 

harmonia entre as peças. Apesar de compartilharem os mesmos elementos básicos, os anúncios 

entram em conflito quanto ao tipo de fonte usado, o uso de caixa alta e baixa, a distribuição do 

espaço entre imagem e texto e as cores básicas predominantes.
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Peça 1: Religião não define caráter

Fig. 2

A peça se propõe a refutar a afirmação de que os ateus são imorais por não terem crença 

em um deus.  Para isso,  ela compara duas personalidades bastante conhecidas e completamente 

divergentes. A primeira, o cineasta Charles Chaplin, é considerada uma pessoa de caráter apesar 

da descrença em um deus,  enquanto a segunda,  o ditador Adolf Hitler,  não é considerada uma 

pessoa de caráter, mesmo com a crença em um deus. Para causar o efeito de contraste é usado o 

efeito de luz e tom que “baseia-se nas sucessivas oposições de claro-escuro ou na combinação de 

sombra-luz” (GOMES FILHO, 2000, p. 64). Enquanto a imagem de Chaplin é colocada em tons 

mais claros e fundo branco,  Hitler aparece em um fundo preto e tons mais escuros.  Também 

podemos perceber o contraste em suas expressões,  que vão do riso e a alegria de Chaplin à 

seriedade de Hitler.
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O grande ponto positivo desta imagem reside no fato de estabelecer um primeiro contato 

positivo com o ateísmo, apostando em uma afirmação simples e de difícil questionamento, já que 

estamos falando de personalidades com características bastante estabelecidas.

A peça consegue, afinal, cumprir sua proposta de mostrar que o fato de crer em um deus 

não necessariamente define o caráter da pessoa. Embora use, para isso, dois exemplos extremos, 

mas que se adequam muito bem à ideia de mostrar a presença do ateísmo na sociedade e que essa 

presença não é recente. (ATEA, 2010)

Peça 2: A fé não dá respostas. Só impede perguntas

Fig. 3

Esta é a peça em que a crítica a fé religiosa é mais direta. Os elementos acromáticos, que 

são representados pelo tom cinza da imagem,  reforçam essa crítica remetendo a fé aos 

sentimentos de aborrecimento e carência vital (FARINA, 2000). A imagem faz uma alusão clara 

a fé como uma prisão para o pensamento, e não como a esclarecedora de questionamentos como 

costuma ser mostrada pelos religiosos.  A mensagem,  apesar de ter sido criada como resposta 
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para o deísmo como um todo, acaba sendo dirigida com mais força ao cristianismo pela presença 

de uma Bíblia na imagem.

A peça apresenta uma disposição diferente da anterior,  com menos unidades e 

subunidades espalhadas pelo outdoor. Como resultado temos uma peça mais congruente e 

simplificada. Há uma melhor divisão de espaço entre a imagem e o texto, deixando espaços em 

branco importantes,  principalmente para uma mídia de rápida visualização como é o caso do 

outdoor. O slogan da campanha teve sua visibilidade favorecida,  assim como o próprio texto, 

não havendo mais nem a necessidade de ser deixado em caixa alta.

O anúncio é bem diferente do que vimos anteriormente, pois aposta em fazer críticas ao 

pensamento religioso,  onde antes havia uma promoção do debate e a afirmação dos ateus e 

agnósticos como iguais aos deístas e religiosos.  Aqui o objetivo é de usar a crítica para 

desmontar a fé, responsável por propagar grande parte dos preconceitos citados. (ATEA, 2010)

Por esses motivos essa pode ser considerada a peça mais questionável,  dentre as aqui 

analisadas,  sabendo que o objetivo da campanha seria o de abrir espaço para um debate entre 

ateus, agnósticos, deístas e religiosos. A forma como o pensamento religioso é ilustrado, porém, 

pode ser facilmente interpretada como ofensa por parte do público-alvo religioso.

Peça 3: Somos todos ateus com os deuses dos outros

Fig. 4
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Comparado com as peças anteriores, essa pode ser colocada como um meio-termo, pois 

não tem tantos elementos como a Peça 1, nem apresenta a mesma congruência que a Peça 2. Os 

elementos da esquerda da peça misturam superficialidade, que “diz respeito à representação de 

manifestações formais vistas de maneira bidimensional ou chapada” (GOMES FILHO, 2000, p. 

98) e profundidade, onde “a perspectiva geralmente apresenta sucessões de figuras identificadas 

em elementos diversos […]  que concorrem para a visão tridimensional do objeto” (GOMES 

FILHO,  2000,  p.  97).  Na parte inferior das fotos uma legenda praticamente ilegível,  com 

pequenas fontes brancas em um fundo colorido, identifica as personagens retratadas como mitos 

de diferentes povos. A caixa alta é usada no texto para aumentar o impacto causado pela primeira 

visão do anúncio, embora o mau uso da mesma e o grande espaço vazio deixado entre as duas 

linhas dificultem a leitura do texto.

O objetivo do anúncio é muito bem explorado pela ligação entre as imagens à esquerda e 

o texto à direita. Mostrando divindades de várias culturas e questionando a crença do leitor nelas, 

a peça consegue estabelecer semelhanças entre os ateus e agnósticos e os deístas religiosos. 

Como a existência de qualquer preconceito se deve a visão do outro como um ser menor e 

inferior uma das melhores formas de combatê-lo é através do apontamento de semelhanças entre 

as partes.  O anúncio também cumpre o objetivo de igualar todos os deuses,  não dando maior 

destaque para um ou outro. (ATEA, 2010)

Considerações finais

O ateísmo cresceu e ganhou espaço na sociedade atual. Apesar disso, o grupo tem pouca 

representação,  o que causa grande dificuldade na abertura de um espaço para o diálogo entre 

outros grupos ligados a causas religiosas. Não é estranho ver o surgimento de entidades como a 

ATEA em países historicamente religiosos e com baixíssimos índices de pessoas que não creem 

em um deus,  como o Brasil.  É principalmente em países assim que as minorias precisam se 

organizar para ter alguma voz.

E nessa luta para alcançar o reconhecimento pelo resto da população a publicidade pode 

ter papel fundamental ao usar sua linguagem para divulgar e promover discussões a cerca do 
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assunto,  introduzindo uma ideia inicial para o público de modo a facilitar essa primeira 

abordagem,  no caso de estar lidando com o público-alvo da campanha,  de religiosos e deístas 

que podem nutrir algum tipo de preconceito com pessoas que não tem uma crença.

A campanha da ATEA surgiu com o objetivo inicial de promover o combate ao 

preconceito contra os ateus e agnósticos. Esse objetivo pode ficar bem claro no anúncio da Fig. 

2, por exemplo, onde uma frase simples seguida de duas imagens criam uma sentença de difícil 

questionamento e que pôde ser provada através de dois exemplos tão simples e didáticos como 

Adolf Hitler e Charles Chaplin.  Esta imagem é,  talvez,  a que melhor representa o espírito da 

campanha em termos de combater o preconceito sem atacar diretamente a crença em uma 

divindade.

Infelizmente, o mesmo não pode ser percebido nas próximas peças da campanha, onde o 

combate ao preconceito dá lugar a peças que promovem questionamentos ácidos às religiões, 

principalmente ao cristianismo,  e correm o risco de sofrer um efeito contrário,  pois passam a 

ideia errônea de que o ateísmo não pode conviver pacificamente com a religião,  tendo a 

necessidade de ataca-la constantemente.

Esses efeitos são bastante evidentes na peça da Fig. 3,  por exemplo,  que não promove 

qualquer tipo de discussão em relação ao preconceito contra ateus e agnósticos, mas sim opta por 

expor críticas na forma de pensar dos religiosos.  Essa peça evidencia a falta de unidade da 

campanha que, além de não conseguir estabelecer uma boa unidade visual, fracassa ao perder o 

foco do que está sendo abordado e em relacionar as diferentes peças com o slogan “Diga não ao 

preconceito contra ateus”.

Enquanto as peças das figuras 2  e 4  realmente apresentam uma tentativa de combate a 

esse preconceito,  o que vemos nas peças 1  e 3  é um verdadeiro desserviço à luta contra essa 

discriminação, com anúncios que, se tinham alguma intenção de iniciar um diálogo, já o fazem 

com críticas aos possíveis convidados para o debate, dificultando seriamente o processo.

Assim,  podemos concluir que a campanha da ATEA sofre do grave problema de não 

saber se comunicar com o seu público-alvo,  ou mesmo defini-lo,  criando uma campanha com 

algumas peças voltadas para os religiosos e ao combate ao preconceito e outras que, além de só 

falarem com os próprios ateus e agnósticos,  afastam os deístas,  usando frases e imagens 

questionáveis para os objetivos da campanha.
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