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I'M AN ATHEIST MYSELF, BUT PEOPLE NEED RELIGION 
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SOU ATEU, MAS AS PESSOAS PRECISAM DA RELIGIÃO 

Deus, Um Delírio, pp. 18/20  
 
 
 
  
 
 
 
 

Como as pessoas incapazes de compreender que o fato de ser X um conforto não querer 
dizer que X seja verdade (God, p. 20/Deus, p.19), as pessoas envolvidas na observação 
do crítico canadense (God, p. 20/21/Deus, p. 19) sujeitam-se às emoções. Além do que, 
podem, eventualmente, não ter conhecimento e cultura bastantes para fazer distinções a 
requererem uma visão mais ampla dos assuntos gerais, em particular de cunho religioso, 
eivados de simbolismos e artifícios outros para melhor compreensão ou o que mais seja. 
A imensa maioria delas não nasceu com certos privilégios [remissão a GOD IS NOT A 
DELUSION - (9), página 2, segundo parágrafo: Não nasceu de...], a não se esquecer por 
necessário o consolo como algo buscado do modo melhor ajustado à formação de cada 
um, às suas expectativas, com o detalhe de que visão de mundo, sendo 
 

Compreensão geral do Universo e da posição nele ocupada 
pelo homem, que se expressa por um conjunto mais ou menos 
integrado de representações, e que deve determinar, em última 
instância, a vontade e os atos do seu portador (Cf. Aurélio) 
 

aplica-se a seres humanos, não a livros, mesmo por adoção. Curiosamente, eu utilizei no 
meu trabalho, mais de uma vez, a expressão, sempre no sentido humanístico, contudo, 
mais bem concertado à real posição do homem como centro das coisas universais, sendo 
esta, por consequência a ilação a ser extraída da definição do Aurélio, reproduzida aqui 
para melhor, mais fácil aferição da argumentação apresentada. O ser humano, como tal, 
é totalmente ignorado em The God Delusion/Deus, um Delírio, só restando espaço para 
as lucubrações do autor, que pairam sobre as pessoas comuns, reais, com suas carências, 
medos e vulnerabilidades, tentativa de estereotipar insensivelmente o comportamento, o 
enfoque do homem médio, habitante de um mundo anos luz distante do mundo de RD e 
suas concepções pessoais. E, se Dawkins não escreve para o homem médio, para quem 
escreve, então? Para as elites? Lá para a frente eu trato especificamente deste assunto. 
 
Não há porque considerar impertinente a pergunta do crítico canadense, v.g.: 
 

Será que Dawkins acha mesmo que este mundo seria um lugar 
mais humano se todos nós procurássemos a verdade e o 
consolo em The God Delusion (Deus, Um Delírio) e não na 
Bíblia?  (The God, p.21; Deus, p. 19)  



Com as mesmas palavras, ou quase as mesmas, formulo a pergunta de outro modo: Será 
que Dawkins acha que a Bíblia deveria ser substituída por Deus, Um Delírio? 
 
Tenho dúvidas, todavia. De ativo paladino da não-crença numa página, palavras de RD 
repercutem a crença na existência de alguma coisa antes da/após a morte em outra, aqui 
considerando diferenças entre a tradução brasileira e o original em inglês na edição por 
mim adquirida. A versão em português do Brasil traz um trecho não constante da edição 
em inglês, essencial para a compreensão desta questão. Confira.   
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