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O panteísta acomoda-se bem não somente à ideia de Deus, mas com a Sua existência de
fato ao “vê-LO” em cada corpo físico, aqui assomando a gritante contradição. Nas páginas 32 ao
fim e 33 ao início de The God e 35 de Deus Dawkins transcreve pequeno trecho de um dos livros
de Carl Sagan, que prefaciou Uma Breve História do Tempo, de Stephen William Hawking, alvo
do autor de The God. Sagan é Sagan e Dawkins é Dawkins, uma diferença notável; ainda esteja
capacitado disso, não  deixo de me surpreender.  Excerto da transcrição:

Como é possível que nenhuma religião importante tenha 
olhado para a ciência e concluído: Isso é melhor do que 
imaginávamos (…). Uma religião, antiga ou nova, que 
ressaltasse a  magnificência do Universo como a ciência 
moderna a revelou poderia atrair reservas de reverência e 
respeito que continuam quase intocadas para as crenças 
convencionais.

A razão é simples. Assim como Sagan é Sagan e Dawkins é Dawkins, a ciência é a
ciência e religião é a religião, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Como
poderia a religião fazer coro à ciência se partem de premissas diferentes, usam meios e
modos completamente distintos e visam resultados praticamente opostos?

Não há qualquer problema para entender a pergunta ou proposição de Sagan, bast
ler Marcelo Gleiser. Novamente levanto-me, vou à segunda prateleira da estante, busco
da esquerda para a direita e pego A Dança do Universo — Dos Mitos da Criação ao Big
Bang, Gleiser, Companhia das Letras/Schwarcz, São Paulo, 1997. Transcrevo.

É claro que existe uma grande diferença entre um enfoque
religioso e um enfoque científico no estudo da origem do 
Universo. (…)

 
A segunda razão para começar este livro com mitos de 
criação é mais sutil. Esses mitos são essencialmente 
religiosos, uma expressão do fascínio com que as mais 



variadas culturas encaram o mistério da Criação.

(Op. cit., Origens, p. 18)

É de religiosidade que fala Marcelo e falou Einstein, mais antiga do que a ciência.
Ela nasceu com o homem, do medo, do seu sentimento de impotência frente à natureza,
que não podia compreender. O sobrenatural foi a explicação encontrada por sua mente,
primitiva, povoada dos fantasmas de sua espécie. Precisou, então, de algo maior do que
ele, também sobrenatural, para protegê-lo. Veio-lhe a ideia de deuses, o Sol, as estrelas,
até surgir o primeiro esperto para converter a tímida sensação de religiosidade, inspirada
pela natureza, em religião, transformar ideias em divindades e as contradições humanas
em pecado. Desse modo dominou homens, nem sempre por meios exatamente piedosos.
É normal, portanto, que as “cabeças” brilhantes dotadas de um mínimo de sensibilidade
percebam a existência e se ocupem desse sentimento inato ao homem. O Sr. Dawkins
esqueceu-se de citar o panteísta (?) Einstein de Como Vejo o Mundo: Olhando-se para o
Universo, sente-se uma força infinitamente superior ao homem. Por ser um cientista, e
não deixar de ser afetado pelos dogmas da ciência, que também os tem, Einstein logrou
manter-se equidistante entre a ciência e a religião, mas o homem comum, ao sentir essa
força, é intuitivo em sua memória subconsciente: Deus.
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