
 
 

THE GOD HYPOTHESIS 
The Poverty Of Agnosticism 

The God Delusion, pp. 69/77 
 

A HIPÓTESE DE QUE DEUS EXISTE 
A Pobreza do Agnosticismo 

Deus, Um Delírio, pp. 74/84 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abrindo-se aleatoriamente The God.../Deus..., deparam-se referenciais equivocados por todos 

os lados. Conforme se lê no frontispício, mais de 2 milhões de exemplares do livro foram vendidos 
mundo afora. Bacana, gosto muito de livros, não só do conteúdo, mas toca-los, de sua apresentação, 
da diagramação, suas particularidades. Eu era menino ainda quando comecei a curti-los e gostava de 
imaginar que um livro lido por alguém implicava automaticamente em que o leitor conheceria o seu 
autor pessoalmente. Essa fantasia de criança fixou em mim algo que na época eu não percebia, algo 
a que eventualmente pudéssemos classificar de honestidade intelectual, deixando claro não entender 
falte ao autor de The God.../Deus... tal atributo. No caso presente, contudo, me questiono: Será que 
os mais de 2 milhões de leitores do livro verificaram as informações nele contidas? Eu já fiz isso 
aqui com relação aos zelotes, volto a fazer quanto ao agnosticismo.  
 

O agnosticismo, segundo Thomas Henry Huxley (1825-1895), 
naturalista inglês, é a posição metodológica que só admite os 
conhecimentos adquiridos pela razão e evita qualquer conclusão não 
demonstrada, compreendendo, ainda, a atitude que considera inúteis as 
discussões sobre questões metafisicas, já que estas tratam de realidades 
incognoscíveis. Doutrinariamente, ou instrumentada por atitudes, o 
agnosticismo admite uma ordem de realidade que é incognoscível (Cf. 
Aurélio).  

 
Segundo The Oxford Universal Dictionary Illustrated, Volume I, página 
36, agnosticism (is) the doctrine of agnostics. An agnostic (is) One who 
holds that the existence of anything beyond material phenomena, e.g. of 
a First Cause, or of noumena, cannot be known. 

 
Agnosticismo é a doutrina dos agnósticos. Um agnóstico é alguém que sustenta não 
poder ser explicada qualquer coisa existente além do mundo físico, como, por exemplo, 
a Causa Primeira, ou noumena. 
 
(The Oxford Dictionary, página 1341: Noumenon, plural noumena, palavra surgida com a 
filosofia Kantiana, comprende um objeto de inspiração puramente intelectual destituído 
de qualquer atributo notável) 

 
Matemático e astrônomo, formulador do sistema cosmogônico, o que disse Laplace merece 



total consideração; Deus é uma hipótese — pode até ser uma fixação, jamais um delírio —, não uma 
realidade física. Considera-a quem quer ou tem sensibilidade bastante para elabora-la. (referência à 
nota de rodapé da fl. 74)  
 

O Sr. Dawkins é sui generis, especialmente quando conclui sem concluir, uma constante em 
seu livro, após digressões nas quais, justamente por caracterizarem digressão, tudo é inconcludente, 
no caso presente suas metáforas, que não têm significado aparente, são algo um tanto esfíngico (o 
termo é estranho - tudo aqui, porém é estranho -, mas existe, juro, dá uma olhada no Aurélio), na 
base do ' decifra-me ou te devoro ', com um toque desconcertante: Tudo em que ele não acredita ou 
com o que não concorda é bobo. 

 
Um agnóstico, ainda queira ele, não pode ficar em cima do muro. Não tem como. 
 
Segundo Huxley, agnosticismo compreende-se nos conhecimentos racionalmente adquiridos, 

sendo refratário a qualquer conclusão não demonstrada, importando, ainda, repúdio às discussões 
sobre questões metafísicas por se tratar de realidades incognoscíveis. Aqui as coisas se complicam; 
Dawkins faz correr rios de tinta (Espero em Deus não reivindique ele exclusividade de uso desta 
expressão, do domínio comum), ocupa mais de uma dezena de pessoas na sua vociferação, escreve, 
escreve, escreve e não conclui ou prova nada relativamente a Deus, uma questão metafísica, afinal 
de contas. Quer ele queira, ou não, agnóstico do ponto de vista da razão, perde-se em intermináveis 
discussões sobre o incognoscível. É no mínimo contraditório, para não dizer que o mestre espanhol 
talhou para ele o trecho de O Sentimento Trágico da Vida que transcrevo em outro local deste livro. 

 
Verifica-se de The Oxford  Universal Dictionary Illustrated que o agnóstico admite o preceito 

da existência de algo para além do mundo físico, que não pode, contudo, ser explicado. Nesse caso, 
validamente, pode-se concluir que o agnóstico admitiria em princípio a ideia de Deus, apenas não 
faria barulho a respeito por causa da sua crença de que esse ' algo ' não pode ser explicado. Deus, 
Causa Primeira, para RD? Nem pensar! Mas onde fica, nesse quadro, o racional, a só admissão do 
fato provado, daquilo que pode ser racionalmente conhecido, descartadas as questões metafísicas? 
Envolver-se numa discussão dessa natureza é meter-se em saia justa. Não é racional. Não é possível 
provar a existência ou inexistência do incognoscível, justamente por ser incognoscível. E é nisso, 
justamente, em que RD se envolve. 

 
Em sua guerra antirreligiosa Richard Dawkins é equivocado, dispersivo e inexato no combate 

ao Deus substantivo com argumentos imponderáveis. Incognoscível, indefinível, Ele é inalcançável, 
inatingível, por consequência; assim, um Quixote, RD luta contra moinhos de vento, sem perceber, 
além disso, que o exército do outro lado não é, em sua totalidade, formado de carneiros. 

 
Significando ser Carl Sagan um agnóstico, Dawkins menciona questão que lhe foi proposta 

sobre a possibilidade da existência de vida em outros planetas e, instigado, a sua resposta de que 
tenta não pensar com o instinto, acrescentando: Não há problema nenhum em guardar suas reservas 
até que surjam provas. Por primeiro, o que tem a ver agnosticismo com a possibilidade de vida em 
outros planetas, com a resposta de um sujeito muito bom no que faz? Impressiona-me - e eu não me 
impressiono com coisa pouca - a posição que RD sempre parece assumir de dar a última palavra. Se 
Sagan não obtivesse a aprovação dele ficaria, talvez, muito infeliz, não? De qualquer modo, quando 
surgem provas, cara pálida, não cabe nenhuma forma de consideração, não é preciso perguntar nada 
a ninguém, nem se fala mais em possibilidades porque a prova, o fato provado, sendo inconteste, 
contém-se apenas em si mesmo. O que foi mesmo que o autor de The God/Deus, Um... quis dizer 



neste parágrafo? Pergunto porque, parece, ele não disse absolutamente nada. 
 
Mas não se dá por vencido. Dizendo que a questão da vida extraterrestre está em aberto, com 

a possibilidade de argumentos contra ou a favor e continuando a falar em possibilidades, arremata 
com a pérola de ser esse tipo de agnosticismo a posição apropriada para muitas dúvidas científicas, 
como sobre o que causou a extinção do fim do Permiano, a maior extinção em massa da história 
fóssil. Pode ter sido o impacto de um meteorito, diz ele envolvendo a extinção dos dinossauros mais 
tarde. Mas, acrescenta, pode ter sido qualquer outra coisa ou uma combinação de coisas. E nos 
brinda com uma segunda pérola: O agnosticismo sobre as causas dessas duas extinções em massa é 
razoável, decreta. E aí, como não poderia deixar de ser, o envolvido é Deus, única coisa coerente no 
parágrafo, mesmo assim equivocada: O agnosticismo não cuida de dúvidas sobre Ele; como admite 
existências para além do mundo físico, prováveis, admite, indiretamente a existência de Deus. Uma 
salada completa. O que tem a ver agnosticismo com as causas das extinções em massa? E porque 
agnosticismo é a posição apropriada para muitas dúvidas científicas? O que tem a ver uma coisa 
com a outra? Levanto-me, pego um livro na estante. Peter Ward que se cuide (Ward, O Fim da 
Evolução - Extinções em Massa e a Preservação da Biodiversidade, Campus, Rio de Janeiro, 1997, 
Tradução de Ivo Korylovski). O copyright do original é de 1994, mas, como RD referiu a extinção 
em massa e fez da referência ingrediente de sua salada, sabe-se lá o que se animaria ele reivindicar! 
O completo, delicioso e muito bem escrito livro de Ward é parte da bibliografia de A Conspiração 
dos Medíocres. Renovo a pergunta feita no final do parágrafo anterior e o comentário de que ele não 
disse absolutamente nada, ou melhor, disse sim, mas teria sido melhor se houvesse ficado calado. 

 
Dawkins força o sentido do termo agnosticismo para encaixa-lo em sua fixação por Deus e 

em sua digressão sobre extinções em massa, chegando ao extremo de corrigir o próprio cunhador da 
palavra, uma derivação de gnose, como se dissesse, desculpe-me, Sr. Huxley, mas o senhor está 
querendo dizer isto, e não isso. Em citação do autor à página 78, ele, Dawkins, perdido, não percebe 
o método em sua inteireza. Peço licença para transcrever o final da segunda citação de Huxley: 

 
De forma categórica o princípio pode ser expresso assim: Em questões 
do intelecto, não finja que as conclusões estão corretas quando elas não 
foram demonstradas ou não são demonstráveis. É isso que assumo 
como a fé agnóstica, (...) 

 
Voltemos à definição de agnosticismo pelo próprio autor do método e cunhador da palavra: 
 

O agnosticismo, segundo Thomas Henry Huxley (1825-1895), 
naturalista inglês, é a posição metodológica que só admite os 
conhecimentos adquiridos pela razão e evita qualquer conclusão não 
demonstrada, compreendendo, ainda, a atitude que considera inúteis as 
discussões sobre questões metafisicas, já que estas tratam de realidades 
incognoscíveis. Doutrinariamente, ou instrumentada por atitudes, o 
agnosticismo admite uma ordem de realidade que é incognoscível (Cf. 
Aurélio).   
 

Não há a prosseguir. Deus, para não sair dos lindes estabelecidos, é uma hipótese (Laplace), 
não um conhecimento, e não se convola pela razão, mas pela fé, não sendo, por isso, demonstrável. 
Regras básicas do agnosticismo: Discussões sobre questões metafísicas são inúteis; o incognoscível 
não se prova e o que não e provável ou provado foge-lhe ao conceito. Nesse campo de ideias, Deus 



é incognoscível; discussões sobre Sua existência, ou não, portanto, na forma pela qual é geralmente 
considerado, são inúteis.  

 
Não há pobreza nenhuma no agnosticismo; o que não se pode aspirar, me parece, é ter-se por 

cientismo discutir sobre coisas que não podem ser conhecidas tal como são porque incognoscíveis, 
ou se queira estender os métodos científicos à existência ou não de Deus. Cientismo nada tem a ver 
com as fixações do Sr. Dawkins, assomando-se desperdício total e uma confusão estrondosa página 
69 até página 77 de The God Delusion e página 74 ao fim até página 84 de Deus, Um delírio. 

 
 Como o essencial do método concebido por T. H. Huxley não se encaixa nas lucubrações do 

Sr. Richard Dawkins, o ilustre autor de The God/Deus deve achar o Sr. Huxley e suas formulações 
muito bobos. 

 
  

	  


