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Não há em The God/Deus elementos seguros para avaliação da extensão dos conhecimentos 

processuais do autor, mas, havendo em seu livro expressões como ' de facto ', não introduzida por 
citação, mas em texto próprio, encontramos aqui uma figura tipicamente processual, a réplica. Bem, 
para haver uma réplica é necessário tenha havido uma resposta, uma Contestação, e, na raiz desta, 
uma peça vestibular, inicial. Como já mencionei, o livro do Sr. Dawkins provocou-me uma clara 
sensação de Contestação; ele fala explicitamente na antecipação de uma réplica, que, por óbvio, tem 
de partir do autor da inicial, que o ' nobre colega ' não identifica. Agora, bobo mesmo, e não é a 
única bobice do livro, é esse parágrafo, parece conversa de bar. Dirigindo-se a alguém, também não 
identificado ― o trecho analisado deixa isso muito claro ―, ele diz: I know you don't believe in an 
old bearded man sitting on a cloud, so let's not waste any more time on that/Sei que você não 
acredita num senhor barbado sentado numa nuvem, então não percamos mais tempo com isso. 

 
Ao falar da bobice do senhor barbado ― em se tratando de Dawkins só pode ser Deus ―, diz 

ele de ser calculada para desviar a atenção do fato de que aquilo no que o autor da crítica realmente 
acredita não é menos bobo. Tudo muito idiossincrático, RD precisa ' de facto ' dar, sempre, a última 
palavra. No caso presente, é como se estivesse falando com um subalterno, se é que cortesia e trato 
educado são dispensáveis com subalternos, no que eu não acredito. O texto, além de singular, traz a 
bobice de significar que alguém escreveu um livro (ele se refere a um autor) usando artifícios banais 
de linguagem para desviar a atenção daquilo em que realmente acredita. A pergunta é inevitável: Se 
alguém se dá o trabalho de escrever um livro, partindo-se do pressuposto de que livros são escritos 
justamente porque os autores têm algo a dizer, por quê desviariam eles os leitores da síntese do seu 
pensamento? Coisa mais sem sentido!... A singularidade está em haver eu escrito em A Conspiração 
dos Medíocres/Deus, o Universo e a Vida em 1997/2000: 

 
(...) 
 
A sã noção de Deus decerto não compadece uma entidade-juiz em 
algum lugar acima de nossas cabeças todo o tempo voltada para o 
registro de culpas e atualização de listas de pecados praticados, vigilante 
quanto à vida das pessoas, de quem, para ajudá-las, reclama 
permanentes lamentos, depreciações de si mesmas, súplicas, martírios, 
tormentos e aflições, autoflagelação. Convencidas de serem miseráveis 
pecadoras, que não lhes é dado viver decentemente sem o bridão dos 
mensageiros da divindade que as humilha e lhes devora a dignidade, 
elas simplesmente se submetem. O ser humano está acima disso. 
 
(...) 
 

No mesmo diapasão eu escrevi sobre um Deus-Energia, uma Vis Viva, inteligente e criadora, 
nem boa, nem má, justa, para ser celebrada, só, entre outras considerações de igual sentido. Para o 



Sr. Dawkins isto é provavelmente mais bobo do que a simples ideia de Deus. Eu não sei, é claro, a 
quem se dirige o autor de The God/Deus, mas não atino com a razão de não poder evitar me por a 
pensar zelotes, extinções em massa, etc., matérias que estão bem completas em ' A Conspiração '  
como parte de um roteiro e aparecem em The God/Deus um tanto soltas, sem continuidade, como se 
a razão de estarem ali fosse a sua simples menção, criar um precedente. Mas, é evidente, trata-se de 
uma grande coincidência, a uma porque ' A Conspiração ' não foi ainda publicado e a duas porque 
os assuntos zelotes, extinções em massa, etc., não são propriedades de ninguém. Ver referência feita 
a Peter Ward em outro local deste livro (na edição final a folha será indicada). 
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