
PORQUE QUASE COM CERTEZA DEUS NÃO EXISTE 
A SELEÇÃO NATURAL COMO CONSCIENTIZADORA 
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Certa vez, parte de um grupo conversando seriamente sobre atitudes e comportamentos, 

espontaneamente, e sem malícia, classifiquei de anormal determinado comportamento. Alguém 
interveio ponderando: Como eu próprio defendo, o ser humano é um produto de adaptações, não 
equipado, portanto, para exibir comportamentos-padrão estabelecidos em uma rotina construtiva 
pré-definida executada com todo o rigor técnico. Não se há, pois, de esperar do humano comum 
comportamentos padronizados, ainda sob regras sociais rigorosas, e mesmo quando subjacentes 
equivalências, fixações estereotípicas de certo e errado, normal e anormal. Acrescentando haver 
uma zona cinzenta comportamental em cujos incertos limites as regras sociais — como as leis 
da física quanto aos buracos negros — não se aplicam, lembrou Terêncio, a frase empregada em 
epígrafe de ' A Conspiração ', e perguntou, casuísmo à vista: Onde termina o normal e começa o 
anormal; o que distingue uma coisa da outra? É simples, respondi-lhe; é normal o que é natural, 
é anormal o que é antinatural. O Sol elevar-se no Leste e pôr-se no Oeste, iluminando a Terra de 
ângulos diferentes conforme as estações do ano é normal porque natural; se um dia levantar-se 
no Norte, puser-se no Sul e iluminar a Terra de um ângulo fixo, qualquer seja a estação do ano, 
será antinatural, portanto anormal. Dê ao conceito a amplitude que quiser, inclusive quanto aos 
usos e costumes. Mantendo-o, você conservará a síntese da minha visão, oportuno registrar nada 
ter isso a ver com certo e errado, decente ou indecente, imoral, moral ou amoral, concepções a 
envolver considerações mais amplas e profundas, com graves implicações éticas e morais. Aqui 
a base se fixa no que é natural, naquilo que é conforme a natureza e segue a ordem e finalidade 
natural das coisas. Eu não disse ao meu interlocutor, para não prolongar, que natural, vezes há, 
dependendo de quem empregue o termo e a razão porque o faz, assume conotações estranhas ao 
seu sentido lexicográfico.  
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Página 141 de The God, 158 ao final e 159, início, de ` Deus `, trecho final do parágrafo. 

O autor assunta no poder de conscientização e diz do seu ponto de vista de que a seleção natural 
não só explica a vida toda, mas concorre para a nossa conscientização do poder da ciência para 
explicar como a complexidade organizada pode produzir-se a partir do elementar, sem nenhuma 
orientação deliberada. Expondo sua maneira de considerar a matéria, termina indagando: Quem, 
antes de Darwin, poderia ter imaginado algo tão aparentemente projetado quanto a asa de uma 
libélula ou o bico de uma águia ser na verdade o resultado de uma longa sequência não aleatória 
e não de causas naturais (but = exceto). Se entendermos, como o faz a tradução do livro para o 
português, que os exemplos registrados são o resultado de uma longa sequência de causas não 
aleatórias, mas puramente naturais (but = mas), eu me pergunto: O que são no contexto causas 
naturais? O que, na verdade, quis dizer o autor com a sua locução? Eu explico a minha dúvida, 
começando pela compreensão do sentido de seleção natural como 



____________________ 
 
o processo em função do qual especificidades biológicas propagam-se em maior ou menor grau 
num dado grupo de determinada espécie por efeito da herança de atributos genéticos ancestrais 
avançados, desse fenômeno resultando um diferencial reprodutivo. Para tornar-se plena, deve se 
acompanhar da capacidade de adaptação e desenvolvimento das tipicidades herdadas; a variação 
genética desempenha papel fundamental no processo. A seleção natural — um dos mecanismos 
básicos da evolução, juntamente com a mutação, a migração e a flutuação genética, esta última 
um campo aberto e fértil para as mutações — opera, em condições extremas, pela sobrevivência 
do mais apto, ou, em condições regulares ou pouco menos que isso, apto o suficiente. 
____________________                                                                                                      

 
É difícil, nos limites em que se compreende a seleção natural, entender possa ela explicar 

a vida toda, especialmente por tratar-se do processo inaugurado no surgimento da vida com a 
finalidade — é exatamente isso, finalidade — de fazê-la evoluir, do contrário sequer se iniciaria  
pela principal razão de, na seleção natural, não haver aleatoriedade, no que estamos de acordo; a 
seleção natural reveste o fato simples de ser parte, isto sim, de um processo inteligente, quer se 
queira, ou não, de otimização dos seres, não da vida, que é antecedente, não consequente, que é 
premissa, não conclusão, ativada por combinações químicas e explicada por meios outros desde 
os charcos pré-cambrianos. Explicar a vida toda, especificamente a teor da seleção natural, é um 
tanto fora de propósito, e ambicioso demais, digamos assim. A conclusão contraria a posição de 
paleontologistas e paleantropologistas, pois pressupõe completado o ciclo evolutivo. A evolução 
está em curso; apenas se interromperá com o chegada do terceiro evento. Para retomar com toda 
a força o curso — exatamente como nas duas grandes extinções anteriores — após as catástrofes 
ambientais e bélicas a serem provocadas pelo homo sapiens, no dizer de Peter Ward um bólido 
que atingiu a Terra e pode destruí-la. Se bem não tenha havido, nas duas gigantescas extinções 
em massa ocorridas, o envenenamento do planeta por anos sem conta como certamente ocorrerá 
na hipótese de demência nuclear expansiva. Há os abrigos subterrâneos equipados com os seus 
maravilhosos recursos de sobrevivência, sabe-se, mas, nesse caso, a retomada dos ciclos da vida 
e a expansão das populações não se dará nos moldes anteriores. 

 
Os recursos da ciência para explicar o fato da complexidade organizada desdobrar-se — 

não é de dizer-se que ' pode ', pois não é faculdade, mas a finalidade do processo evolutivo — a 
partir do elementar, sem nenhuma orientação deliberada, não têm sequer sabor de novidade. Há 
bem mais tempo do que escrito o livro do Sr. Dawkins está consagrado o entendimento de que a 
materialização da vida e sua total realização parte do mais simples para o mais complexo, como 
caudatária do processo evolutivo, do qual a seleção natural, repete-se, é ferramenta básica. Isso 
não é conscientização, nem ocorre por osmose, basta ler os textos certos. De qualquer modo, ao 
se refletir na possibilidade de um modo inteligente de geração do produto universal, não se está 
aventando a hipótese da existência de um senhor barbado sentado numa nuvem, bel sprit de RD 
— em francês, para incensar sua pretensão ao espirituosismo —, de onde cuida de cada detalhe 
das coisas que acontecem aqui por baixo, somente se quer significar que modo inteligente nem 
sempre é sinônimo de orientação deliberada, melhor diríamos se disséssemos planejamento, é a 
minha sugestão. Como escrevi em ' A Conspiração ',  

 
(...)  
a evolução é implacavelmente seletiva; não logrando generalizar a 
qualidade, refuga itens ou linhas inteiras para ensejar ao produto 



superior novo começo desembaraçado de fatores degenerativos. Não 
sendo um fenômeno aleatório, ela se encadeia numa sequência 
lógica e inteligente que questiona cada evento, avaliando 
alternativas e reprogramando-se quando necessário; sem 
alternativas, aborta o projeto, o que não elimina o fato 
desconcertante de subsistirem exemplares obsoletos de produtos 
extensivamente desenvolvidos, modelos ultrapassados, como o 
ornitorrinco, por exemplo, evoluído para o sinapsídeo, ascendente 
do mamífero ancestral. Essa criatura, natural da Austrália e da 
Tasmânia, põe ovos como um réptil, mas amamenta os filhotes, 
como um mamífero, tem pelos e sangue quente, quando os repteis 
são animais de sangue frio. É um intrigante fóssil vivo a meio 
caminho entre o réptil e o mamífero, não extinto em virtude de um   
' cochilo ' evolucional, imponderável a razão porque o onipresente 
controle de qualidade da evolução não o sucatou e eliminou 
completamente como faz com os modelos superados e 
inaproveitáveis, conservando apenas os itens que revelam potencial 
evolutivo; (...) 
(...) 
(Onair Nunes — A Conspiração dos Medíocres/LIVRO III — A  Terra e a 
Substantivação da Vida)     

 
Para ser conciliador, eu diria poder-se até rotular o método de acaso inteligente. Não é lá 

muito técnico, reconheço, mas pode atenuar, suponho, o preconceito quanto a acharmos não ser 
burra a natureza, pelo menos não ao ponto em que a supõem ser alguns senhores. E por falar em 
natureza, da qual decorre o termo natural, tocamos o fulcro da questão sob exame. 

 
No, salvo engano ' incorporado ' na expressão ' non ' de non-random, induz traduzir-se  
(...) end product of a long sequence of non-random but purely natural causes  
por 
produto final de uma longa sequência (processo) não aleatória e não (except) de causas 

puramente naturais. 
 
Se preferirmos a tradução o resultado de uma longa sequência de causas não aleatórias, 

mas puramente naturais, não removemos, ainda assim, a dificuldade essencial. Em termos: 
 
1. Uma sequência não aleatória é um processo. E todo processo se estabelece para um fim 

que, alcançado repetidas vezes, cria um padrão, uma regra, que é não-aleatória, não é fruto do 
acaso, não é burra. Observo: Não estou vendo aqui o dedo do senhor barbado da nuvem. Estou 
analisando um texto. 

 
A. Não decorre de causas naturais, o que quer, no contexto, signifique isso, para usar uma 

expressão muito cara a RD. Como gosta ele de usa-la!... 
 
B. Decorre de causas naturais. Cria um conflito. Leiamos o texto novamente: o resultado 

de uma longa sequência de causas não aleatórias, mas puramente naturais. Aqui entra o texto 
introdutório deste capítulo, que deu a natural o sentido de normal, que é segundo a norma, regra. 
Estabelecida a premissa, passemos à conclusão: O que é não aleatório só pode ser considerado 



natural quando o processo, consolidado, cria um padrão, uma regra. Passa a ser natural a partir 
disso. Na origem não foi burro. Manifestação do acaso inteligente? O que se deve a causas não 
aleatórias não se pode dar por causas puramente naturais, mas continuo não vendo na questão o 
dedo do senhor barbado da nuvem. É necessário o dedo de Deus, tal como em geral entendido, 
para haver inteligência? Eu já fiz a pergunta: O que disse, ou quis dizer, o Sr. Dawkins? Penso 
que nada, e direi porque. 

 
O que dispara o processo evolutivo, do qual a seleção natural é auxiliar, importante, mas 

auxiliar, é a exigência de escolha para ir do mais simples ao mais complexo, mercê do processo 
evolutivo; a natureza trabalha com o que tem, com o que produziu em níveis variados e diversos 
ao longo de centenas de milhões de anos. A asa da libélula, o bico da águia, as primeiras asas, o 
sistema ocular dos peixes, tudo, tudo, desenvolveu-se a partir de suas necessidades e de acordo 
com o que já eram, consideradas as suas estruturas. Não lhes foi mostrado como a asa chegou à 
libélula ou porque o bico da águia é como é, ficando, de resto, quanto a toda a questão, um tipo 
de vazio, espécie de não entendi direito, estou no ar, quero mais. Para dar uma ideia mais exata 
de como a coisa realmente funciona, transcrevo: 

  
(...) 
 
No começo do período Ordoviciano, há 500 milhões de anos, no fim 
da glaciação iniciada cerca de 140 milhões de anos antes, 
predominaram os graptolitas, com uma coluna ou espinha 
rudimentar, que evoluíram para o ancestral do peixe; (...). No 
Siluriano, iniciado há cerca de 435 milhões de anos, às vésperas da 
curta glaciação próxima dos 430 milhões de anos, surgiram os 
escorpiões, os peixes sem mandíbulas e as plantas terrestres sem 
caules e folhas. (...)   
 
(...) 
 
(...). Nos Peixes, de constituição mais complexa, as fossas oculares 
já haviam alcançado um razoável grau de desenvolvimento; mais 
profundas, podiam contrastar as variações de luz e sombra, 
utilizando-as para se direcionarem. Uma membrana, surgida sobre 
elas para protegê-las de pequenos detritos vindos ao seu encontro 
enquanto nadavam, evoluiu para uma espécie de lente, que após 
alguns milhões de anos se tornou um miraculoso mecanismo a 
partir do qual se compôs um sistema capaz de ' ler ' diferentes 
formas e imagens, levadas ao trato nervoso por meio de padrões 
óticos. O ponto central dessa membrana convertida em lente e 
evoluída para o olho, espessado, fez-se a retina, um prolongamento 
do tubo neurônico ao qual se conectaram, através das fibras, ou 
nervos óticos, transportadoras de sinais visuais até os dois lobos do 
teto ótico, onde o córtex visual se formou a partir de uma massa 
branca mielinizada (1) que ligou os axônios (2) e os envolveu em uma 
fina camada celular. Isso possibilitou o aumento da quantidade de 
células e a consequente melhoria da capacidade de processamento 
das imagens, tanto mais numerosas quanto mais se desenvolvia o 



olho, todo esse movimento ampliativo contribuindo para a expansão 
do cérebro, o que beneficiou o olfato, cuja informação, gerada nos 
bulbos olfativos e conduzida pelos nervos olfativos até ele, se 
processaria segundo sua capacidade; quanto mais cérebro, melhor 
processada a informação e mais eficiente o olfato 
 
Sem a mesma necessidade olfativa e cerebral, entretanto, que tinha 
da visão, o peixe pouco evoluiu quanto ao cérebro, que permaneceu 
menos desenvolvido do que os lobos óticos. (...) 
 
(...) 
 

(...). Surgiram no Devoniano os peixes com mandíbulas, evoluídos  
num período de 10 milhões de anos para um ramo dotado de um tipo  
rudimentar de pulmões e quatro resistentes nadadeiras. Essa 
criatura se constituiu o ponto de transição entre o início em 
ambiente líquido e a grande aventura da vida fora das águas. Peixes 
de muitas espécies se terão atolado nos lamaçais dos rasos de rios e 
lagos, no lodo dos baixios e nos pântanos resultantes da mudanças 
dos cursos d'água. A imensa maioria terá morrido, outros, mais 
capazes, terão resistido pela pura obstinação de continuarem vivos; 
os mais curiosos de pulmões incipientes, no ir-e-vir da água para 
trechos cada vez mais rasos, repetido o esforço á exaustão, terão 
desenvolvido os pulmões e tornado musculosas as nadadeiras. 
 
(...) 
 
Os dinossauros do Sul desenvolveram-se mais do que os do norte; a 
região onde hoje está a Patagônia abrigou o megaraptor, do 
tamanho de um homem, o gigantossauro, um carnívoro medindo 7 
metros de altura, e o argentinossauro, um gigantesco herbívoro de 
pescoço longo, cerca de 40 metros da cabeça à ponta da cauda, 20 
metros de altura e peso próximo das 100 toneladas, maior e mais 
pesado do que o brontossauro, ou ' apatosaurus ', e o ' diplodocus ', 
do norte, que em meados do Jurássico superaram em peso e medidas 
os demais dinossauros. 
 
Os carnívoros, exigidos pela movimentação da caça, tinham, no fim 
do Jurássico, o porte mais reduzido; alguns bípedes, menores e 
muito ágeis, forçando durante a caça a articulação dos membros 
superiores para obter maior equilíbrio e velocidade, tiveram-na 
orientada para trás, ganhando mais impulso e tornando-se capazes 
de correr aos saltos no encalço de suas presas. Transcorridos alguns 
milhões de anos, o esforço constante repuxou a pele, formando 
entre ' tórax ' e ' braços ' uma resistente membrana, continuamente 
alargada, que lhes permitiu saltos cada vez maiores, e o voo, 
quando, afinal, o conjunto transformou-se em asas. Nos répteis 
voadores a parte central de suas ' caras ' alongou-se pelo repetido e 



multimilenar pinçamento de alimentos em voos rasantes sobre a 
terra e sobre a água; o alongamento enrijeceu-se e calcificou-se, 
transformando-se em bicos, vieram as penas e sua cobertura 
protetora necessária à não absorção da água quando em voo sob 
chuva. Os pés  adaptaram-se; dedos longos e unhas pontiagudas 
propiciaram estabilização sobre galhos. Eles evoluíram para as aves, 
legítimas descendentes dos dinossauros através dos pterossauros, 
desdobrados em cerca de sessenta ramos (...). 
 

(1) — De mielina, substância de consistência gordurosa que guarnece 
alguns nervos. 
(2) — O prolongamento dos neurônios que conduz os impulsos 
celulares para as regiões neurônicas periféricas. 

 

(...) 
(Onair Nunes — A Conspiração dos Medíocres/LIVRO III — A Terra e a 
Substantivação da Vida) 
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