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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. 
 
(continuação) 
 

But if the comfort that religion seems to offer is founded on 
the neurologically highly implausible premise that we survive 
the death of our brains, (...) (God, p.21) 
 
Mas, se o consolo que a religião parece oferecer se fundamenta 
na premissa neurologicamente implausibilíssima de que 
sobrevivemos à morte de nosso cérebro, (...) (Deus, p. 20) 
 

A minha edição de The God Delusion não traz o Unweaving the Rainbow, de Dawkins 
— linhas que, observação sua, havia selecionado para o próprio enterro —, assim como 
não traz o trecho reproduzido abaixo; ambos, nesta análise comparativa, constam apenas 
da tradução para o português, da Schwarcz. 
 

Nós, uns poucos privilegiados que ganharam na loteria do 
nascimento, contrariando todas as probabilidades, como nos 
atrevemos a choramingar por causa do retorno inevitável 
àquele estado anterior, do qual a enorme maioria jamais nem 
saiu? (Deus, p. 21 a meio) 
 

Qual é o estado anterior do qual a imensa maioria jamais saiu? As reticências não serão 
apenas hipócritas contenções verbais de uma falsa atitude que permite insultar pessoas, 
mas veda a conversa franca e transparente de quem não tem reservas em expor dúvidas 
e discuti-las em toda a sua extensão? Ou o autor de The God Delusion foi traído por sua 
memória inconsciente, inconscientemente atraindo para si a responsabilidade de propor 
aquilo em que não pensa para esconder aquilo em que realmente acredita, a projeção de 
si mesmo mascarada por atribuição da prática a terceiros, como faz mais adiante?  

 
Dawkins, parece, deixou-se trair por sentimentos contraditórios, verbalizou-os com toda 
a clareza e publicou-os, para depois, aparentemente, serem cortados da versão utilizada 
pela tradutora brasileira, ou o que? As linhas de unweaving the rainbow deixam antever 
a existência de sentimentos no mínimo confusos decisivamente presentes na transcrição 
da pàgina 21 a meio de Deus, Um Delírio. 
 
O autor de The God Delusion parte, à sua avaliação, da premissa neurológica altamente 
implausível de que sobrevivamos á morte do cérebro. Ele, no original, não usou o termo 
impossível aplicável quando se tem certeza de alguma coisa. Implausibilidade deixa 
algum espaço, não exprime algo concreto, definitivo, em inglês como em português; a 



impossibilidade fecha todas as portas, elimina qualquer espaço para o contrário. Terão 
prevalecido os registros subliminares da formação de Dawkins? Nesse caso, no fundo, 
no fundo, ele não está tão certo assim do que fala, a despeito do tom incisivo, sensação 
recorrente em seu livro, ensejando Unamuno (ver GOD IS NOT A DELUSION - (8) - 
Completo, folha 2 ao final/folha 3 ao início). 
 
(continua)  
 
  
 

 
 

 
	  
	  
	  

 
 

                  


