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Há lugares nos quais a religião não serve exatamente para preencher a necessidade religiosa das 
gentes, mas como instrumento de controle social, político e até mesmo de segurança, segurança no seu 
significado mais amplo. As necessidades são criadas e manipuladas, dificultam-se nas sociedades mais 
acanhadas a vida dos não religiosos para força-los à religião, se tornarem um número, aplicar-lhes uma 
etiqueta e melhor controlá-los. É assim. A falar-se, fale-se dos problemas em toda a sua extensão ou se 
cale a respeito. Não passou pela cabeça do Sr. Dawkins que o pastoreio religioso pode não ser a função 
principal dos pastores, pelo menos de alguns deles? E uma pergunta, apenas uma pergunta, que formulo 
sem a menor ideia de qual possa ser a resposta: Não estará o autor de TheGod/Deus tentando desviar o 
foco de alguma coisa maior, traindo inconscientemente - o que acontece mais de uma vez no livro - sua 
dicção em que acusa alguém não identificado de argumentar num sentido, quando o seu sentir é outro, 
para esconder aquilo em que realmente pensa? 

 
Estimativas em escala planetária projetam o número de católicos para além dos 2 bilhões; o Islã  

tem mais de 20% da população global por seguidores e é, entre todas, a religião que mais se expande, já 
sendo praticada por algo em torno de 1 bilhão e seiscentas mil pessoas. Apenas nesses números temos 
praticamente metade da população da Terra, sem computar os evangélicos, em permanente expansão, 
mais todas as práticas e posições a implicar crenças em forças espirituais transcendentes ao homem, de 
um modo ou de outro, Deus, mais as filosofias orientais, de nenhum modo materialistas. O cômputo, 
ainda que aproximado, de todos os números envolvidos ultrapassa de longe a metade da população do 
planeta, a esmagadora maioria voltada para si mesma, para os seus iguais, para os princípios, cânones e 
regras de suas filosofias, religiões, seitas ou crenças. 

 
Frente a esses números, em termos proporcionais ou absolutos, a quantidade de pessoas voltadas 

às coisas do espírito é esmagadoramente maior do que a quantidade vendida, qualquer seja ela, de obras 
que as neguem e fazem praticamente nulo o que possam representar os protagonistas das manifestações 
de radicalismo alinhadas por Dawkins no segundo parágrafo das páginas 23 ao fim/24 ao início de The 
God Delusion e 24 de Deus, Um Delírio. Todas se assentam em motivações exclusivamente religiosas? 
As Cruzadas seguramente não, a Caça às Bruxas, a Conspiração da Pólvora, a Questão Indiana também 
não; a motivação foi essencialmente política. Israelenses e Palestinos não lutam por razões religiosas, 
mas por territórios; a religião e subjacente, não determinante. A questão Servo/Croata foi no cerne uma 
“depuração racial”, um horror histórico não essencialmente religioso; a perseguição aos Judeus partiu 
de interesses políticos, de domínio, de inverdades históricas apresentadas como verdades religiosas a 
pessoas facilmente manipuláveis emocionalmente. Na Irlanda do Norte houve, de fato, uma espécie de 
guerra civil católicos/protestantes mas, como na fórmula do crítico canadense, será que Dawkins acha 
mesmo que a motivação foi exclusivamente religiosa? A pergunta se deve a que, examinaremos isso 
mais à frente, ele trata como verdade as invencionices de Nicéia conduzidas por Constantino por razões 



nada religiosas prazerosamente admitidas pelos Bispos do Oriente, a esmagadora maioria no conclave 
com poder de decisão. Mais: Assassinatos em nome da honra nada têm de religioso; pessoas como os 
evangélicos televisivos de terno brilhante e suas esquisitas cabeleiras, tal como descritas por Dawkins, 
a obter vantagens tão esquisitas quanto suas cabeleiras, conforme o autor de The God, estariam incursas 
em ilícitos penais, não amparadas em razões religiosas. E é forçar demais a mão pretender que Hitler 
exterminou cerca de 6 milhões de Judeus, segundo as estimativas correntes, por razões religiosas, assim 
como atribuir a Stalin em seus permanentes massacres a mesma classe de motivação. Os romanos, de 
modo igual, não massacraram brutalmente as populações das terras conquistadas que lhes resistiram em 
nome dos seus deuses ou combatendo os deuses dos resistentes. Tudo isso é questão de História, não de 
opinião, de enfoque.  

 
 
 
 

 
 

 
 

	  


