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E claro que podia. Meu filho fez o segundo grau em uma escola religiosa quando eu 

ainda frequentava a Igreja Católica; nunca se envolveu com religião, não se inclinou a 
fazê-lo e eu apenas respeitei, como sempre, suas decisões de caráter pessoal. Já adulto e 
medico há bom tempo, conversando com ele, pedi-lhe que me presenteasse com sua 
companhia no dia do meu aniversario na missa dominical do Mosteiro de São Bento, na 
cidade do Rio de Janeiro, do outro lado da baia. Fomos. No mais completo silêncio, ele 
assistiu à missa sentado todo o tempo, sem nenhum sinal de enfado ou impaciência. No 
carro, de volta para nossas casas, perguntei-lhe o que havia achado; cordial, respondeu 
apenas: — Os cantos gregorianos são muito bonitos. Mais não disse e eu fiz o mesmo; 
nada comentei a respeito. Assim como antes, até onde sei, nunca mais colocou os pés em 
uma igreja, salvo para acompanhar a missa de sétimo dia pelo falecimento de sua mãe. 

 
Admite-se a entrada de pessoas, crianças, nas religiões por influência das famílias, 

mas, quando adultos, não saem delas porque não querem; e somente nelas permanecem 
ou delas saem por influencia externa, de terceiros, quando são manipuláveis. Na disputa 
entre catequistas e ateus militantes, as duas faces da mesma moeda, são apenas joguetes, 
nem uns, nem outros, realmente preocupados — salvo as louváveis exceções — com o 
ser humano em si, mas com as suas conveniências, crenças ou não crenças. Eu exponho  
em A Conspiração uma visão pessoal bastante áspera desse tipo de cooptação. 

 
Pessoas se amparam nas religiões do mesmo modo, e por razões similares, que se 

associam a outros Organismos ou Instituições. Elas simplesmente não estão preparadas, 
não querem ou não têm estrutura para caminhar pela vida com as próprias pernas, tomar 
decisões independentes, assumir um individualismo saudável sob útil perspectiva social, 
cuidar de si sem egoísmos, mas independentes, sem se submeterem a nenhuma injunção 
corporativista ou condicionamentos de qualquer ordem, coisa de quem tem um projeto de 
vida, cuida dele por conta própria e assume as consequências de sua postura. 

 
São pessoas de alguma forma dependentes da religião que a impingem aos filhos. 

Creia ou não creia quem quiser, é direito de cada um, mas impingir ou forcar a religião, a 
não-religião, para isso acenando com vantagens ou perdendo-se em digressões, razões de 
cunho pessoal é como forçar uma profissão, uma função, uma prática, um casamento, 
recende a primitivismo, a tribalismo, a frustrações ou mero anarquismo. Uma família de 



boa formação, consciente, deve mostrar opções morais e éticas aos seus filhos, dar-lhes 
retaguarda para solidificação dos melhores princípios, mas a decisão sobre assuntos de 
natureza pessoal tem de ser deles, que apenas estarão em condições de decidir questões 
marcantes na vida de qualquer um, como adotar ou não uma religião, quando estiverem 
maduros para fazê-lo, variando a idade de indivíduo para indivíduo. Tal comportamento 
nas famílias pode perfeitamente inscrever-se na relação das coisas desejáveis e induzir 
civilidade e educação. Há, é verdade, quem se recuse a crescer quanto a esse ou aquele 
aspecto e permanece de algum modo dependente até longe em sua idade adulta; existem 
pessoas assim, constata-se, mas nesse caso não tem jeito, são incompetentes para cuidar 
da própria vida. Pessoas felizes, equilibradas, éticas e intelectualmente realizadas, resta 
muito claro, não impõem Deus, não-Deus, religião, crenças ou não-crenças, profissão ou 
casamento a ninguém. E dispensam rótulos ou intitulações. De ateu, crente, agnóstico, 
essas irrelevâncias do costume que só importam a cada um per se. 

 
Durante um curso extracurricular causou-me espécie o fato de não frequentadores 

da missa dominical na igreja local serem mal vistos. Foi a partir dali que, já me sendo 
difícil há bom tempo assimilar certas « verdades » religiosas, dogmas, por exemplo, que 
comecei a examinar detidamente os cacoetes das religiões e, por extensão, estudá-las. O 
resultado não poderia ser outro; não tardei a passar a olhá-las com reservas. Convencido 
também de que ataques puros e simples aos religiosos e às religiões não aproveitariam em  
nada a ninguém, além de ser inconveniente, mal-educado e incivilizado, e que educação e 
civilidade apenas são possíveis em quem esta intrinsecamente moldado para isso, assentei 
minha experiência no apontar caminhos consensuais à verdade e à Historia, deixando as 
decisões para cada um, sem cantilenas, insultos, polemismos tolos e estéreis, verbais ou 
escritos, especialmente sob a falácia de ajudar pessoas a saírem da religião; quem esta 
religioso esta porque quer. Pule fora quem não estiver confortável, simples assim. A se 
estar lidando com marionetes, avaliação que pode ser preconceituosa e presunçosa com 
relação a quem não espera nada de ninguém e pode não estar nem um pouco interessado 
no que temos a dizer, melhor será nós mesmos pularmos fora, pois lidar com marionetes 
não é coisa de gente que tem mais o que fazer do que se ocupar de quem não sabe o que 
quer da vida. Isso parece áspero, e é mesmo. Espero, contudo, não estar sendo grosseiro, 
como o Sr. Dawkins. 

 

 
 
 

	  


