
 
‘ A Conspiração dos Medíocres ` — um livro para cabeças abertas —, na linha traçada nos 

Apontamentos (página 6), aplica-se em desnudar superstições, mitos e dogmas, tirando-lhes a aura de 
verdade e mistério e postulando livre e pessoal conceito de Deus centrado na energia, disseca o texto 
bíblico e do Novo Testamento, pondo em destaque, circunstanciadamente, com elementos dos próprios 
textos religiosos, falácias e utopias construídas para servir a projetos de domínio, poder e riqueza a 
reboque de capcioso argumento, a fé obrigatória, temerosa e dependente que não questiona e dispensa a 
mais fugidia feição de racionalidade. Em igual passo, sustenta a validade da fé inteligente e não nega a 
possibilidade da energia vital; e porque a energia está por toda parte e nela vivemos mergulhados ela é 
onipresente, onipotente, porque existimos, o mundo, o Universo por criação sua em estado absoluto de 
força e potência, excluída a onisciência por ser propriedade do Deus da teologia, uma atribuição 
arbitrária, privilegiando, contudo, o noûs, principio inteligente que rege o Universo. 

 
A ` Conspiração ‘, ao tempo em que rejeita o Deus do medo, abre espaço para a centelha adormecida 

no mais fundo de cada ser humano esperando por ser avivada e projetada para converter-se no Deus de 
todos, em comunhão, modelo ético/moral para ser celebrado, não cultuado ou temido, pois o culto aos 
deuses e o medo dos seus castigos é primitivo e selvagem. Postula a religião de princípios, não 
escravocrata, livre do escravismo extraído da desinformação, das formulações pueris, da exploração 
emocional, da fé pela promessa de conquistas materiais; proclama o conhecimento mola-mestra do 
homem, admite, com base na prova e na informação cientifica, que pode ter havido até o quark algo de 
criação, pois, sem qualquer evidencia, ate agora, de sua origem — e toda avaliação séria deve partir dos 
fatos conhecidos e provados ao tempo em que realizada —, a partícula é ‘ criatura ‘ de estados mutantes 
da energia, configurando, por assim dizer, uma gota de energia. Depois do quark, cientificamente 
provado, a evolução é patente, sem lugar para, por ordens divinas, se fazerem céus, águas e terra, para 
sopro nas narinas, para surgimento do ser superior que não evoluído de bactérias desde os charcos pré-
cambrianos. De igual modo, na razão direta da fé inteligente, conceptualmente racional, repele o pecado, 
chantagem cruel e oportunista ao arrepio de ser o homem imperfeito, só isso, porque resultado de uma 
adaptação, construído a partir de criaturas imperfectíveis, rastejantes, antepassadas de predadores, o réptil 
e a fera de sua origem formando em condomínio a memória da espécie, o instinto, o cérebro antigo, o 
hipotálamo, abarcado pelo córtex cerebral, o novo cérebro, matriz da humanização que não o logrou 
controlar, historiada em ‘ A Conspiração ‘ a saga do homem, feito pecador pela imaginativa criação 
teológica, o pecado um instrumento de domínio.  

 
Lida e assimilada ‘ A Conspiração ‘, falar de evolução apenas a partir de Darwin é, pouco mais, 

pouco menos, como falar do Inspetor Peacock chegando para prender o mordomo com palavras 
elegantemente formais para justificar a prisão, mas subtraindo aos circunstantes, todos inicialmente 
suspeitos, os antecedentes do drama e os detalhes do ‘ crime ‘. Não teria havido Darwin, nem Peacock, 
mordomo, você ou escritores sem o mono, sem o macaco e, antes da ramificação horizontal, sem a fera, 
sem os grandes tigres dentes de sabre, sem os enormes cavalos carnívoros de longas presas e, ainda mais 
longe, sem a bactéria, a ameba, o réptil. Que igualmente não existiriam não fosse a Grande explosão, os 
fenômenos dos 3 minutos iniciais do Universo, os planetesimais, a formação dos planetas, da Terra, dos 
mares. E o peixe que se arrastou para a terra firme, abrindo novas perspectivas para a vida no modo 
substantivo no incrível começo de sua formidável aventura fora da água, coroada no homem, incerto, 
todavia, o saber-se se nele terminada. ‘ A Conspiração ‘ vai a todos esses detalhes celebrando o Deus 
Energia, sem o qual nada existiria, vistas voltadas para a primeira lei da Termodinâmica: ‘ A energia não 
pode ser criada, mas apenas modificada ‘. Por inferência lógica e científica, incriada, ela existiu desde 
antes do tempo, de consequência antes do Universo, dos universos, sua cria, suas crias.   

 
Começando antes do começo, ‘ A Conspiração ‘ incursiona pelo não-tempo e reflete sobre a 

descomunal singularidade donde se originariam universos — as águas do caos da mitologia —, mas não 
faz perguntas como a de Agostinho, que bem merecem a resposta sugerida por S. W. Hawking: 

 



 Como se pode ver, o conceito de tempo não tem significado antes do começo 
do universo. O que foi apontado pela primeira vez por Santo Agostinho, quando 
indagou: “O que Deus fazia antes de criar o universo?” 

Agostinho não replicou, então, que estava preparando o inferno para as 
pessoas que fazem este tipo de pergunta. (...)  
(Stephen William Hawking - Uma Breve História do Tempo - Rocco, Rio de Janeiro, 1997, 
Tradução de Maria Helena Torres, p. 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

` Deus, Um Delírio/The God Delusion ` é um livro autoritário, intolerante, equivocado e destrutivo; ` A 
Conspiração ` é, por definição, declaradamente avesso à mediocridade e à vulgaridade; iconoclasta, trilha 
o caminho do conhecimento libertador a ser ingerido, digerido e assimilado, ou não, por decisão pessoal 
de crentes de todas as crenças, sem ironias, sem menosprezo, questão de respeito. São dois livros 
completamente diferentes em propósito e conteúdo, como provavelmente são os seus autores. O autor do 
primeiro quer-se um cientista; o autor do segundo é um humanista, e não se quer nada mais além disso. 


