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(Continuação) 
 
Sagan é Sagan e Dawkins é Dawkins. Não me incomoda lembrar essas coisas ao 

último, pródigo em equívocos, mas me constrange dizê-las em face da manifestação do 
primeiro, uma cabeça brilhante, reproduzida por Dawkins em seu livro. Talvez o que me 
constranja, mesmo, seja ver Sagan e Dawkins no mesmo barco. Explico. 

 
A citação a seguir, de Steven Weinberg, prêmio Nobel, é mais um exemplo não só 

dos equívocos de The God/Deus, mas também das contradições do livro. Fim da página 
33 de The God/início da página 36 de Deus (Colho o trecho da edição brasileira): 

 
Algumas pessoas têm uma visão de Deus tão ampla e flexível 
que é inevitável que encontrem Deus onde quer que procurem 
por ele. Ouvimos que “Deus é o supremo” ou que “Deus é nossa 
melhor natureza” ou que “Deus é o Universo”. É claro que, 
como qualquer outra palavra, a palavra “Deus” pode ter o 
significado que quisermos. Se alguém quiser dizer que “Deus é 
energia”, poderá encontrar Deus num pedaço de carvão. 
 

 Fiquei abismado. 
 
Antes de ir em frente e com o deserved respect ao prêmio Nobel, ausente qualquer 

ressalva, breves considerações são necessárias. Não, Sr. Weinberg, não é claro que Deus 
pode ter, como qualquer outra palavra, o significado que quisermos. Palavras têm o seu 
significado próprio. À palavra automóvel, por exemplo, não se pode dar o significado que 
quisermos, valendo a observação como princípio para todas as palavras de qualquer  
idioma. Leite é leite, pão é pão, manteiga é manteiga; manteiga tem o sentido apenas de 
manteiga, leite não serve para designar automóvel e não se pode atribuir a pão o sentido 
de edifício, carruagem ou caça-bombardeiro. Um lexicógrafo, desses homens que varam 
noites para bem definir e assentar o significado das palavras, concordaria com o senhor? 
Essa sua afirmação invalida todo o seu texto; a partir dela, o que o senhor escreveu não 
serve para nada. Depois, algo que me deixa perplexo, os senhores não compreenderam 



ainda que Deus é assunto de foro íntimo, não estando sujeito, assim, à concordância, ou 
discordância, de quem quer seja? O fato de ser um prêmio Nobel não confere autoridade 
a ninguém para invadir o que de mais exclusivo tem o ser humano, seu mundo interior. 
Além do mais, usando expressão de celebrado dramaturgo, até as cabras vadias sabem 
que Deus é um conceito; desse modo, a projeção que se faz Dele é mutante, SIM, e só é 
guiada por fatores de ordem estritamente pessoal decorrentes das idiossincrasias de cada 
um. Afinal, um panteísta “vê”, SIM, Deus num pedaço de carvão, como O “vê” em cada 
uma e todas as coisas, nelas uma alma, a energia, que, SIM, significativamente designa, 
pode designar a origem do quanto existe. Se o panteísta quer chamar a isso Deus, o que 
temos nós a ver com isso? E aqui o grande desperdício de tempo, o grande equívoco, a 
grande embrulhada, o grande desbarate de esforço e tinta.  

 
Linhas atrás lemos Richard Dawkins saudando Albert Einstein da seguinte forma:  

“Reverência panteísta que muitos de nós (lhe) destinam”. Dawkins em suas trapalhadas 
colocou-se, ele próprio, como panteísta; Dawkins, ele próprio, transcreveu Weinberg e a 
seguir faz comentários despropositados, transcrição essa que não se sustenta em função 
do equívoco sobre o sentido das palavras, mas, de todo modo, desanca de forma indireta 
os panteístas; Dawkins, ele próprio, atribui panteísmo ao Gênio da física. Quanto a este, 
Einstein, os panteístas estariam em muito boa companhia; quanto a Dawkins, bem, eu não 
sei, gostaria de examinar melhor o assunto. 

 
Foi para que, mesmo, que Richard Dawkins transcreveu Weinberg? 
 
 
 
 
 
 

 
 


