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Há um destinatário certo ou é vago como o senhor de barba sentado numa nuvem, 

trecho mais à frente, certamente comentado, pelo qual o autor de The God/Deus parece  
estar se dirigindo a alguém não identificado? Embora haja quem não goste disso, a falar 
em Criação, tornar o assunto repetitivo e chato, eu prefiro pensar em Deus como energia 
inteligente, a força motora do Noûs, sem a qual nada existiria, estou certo ou errado 
meu Sinhozinho Malta? E até reservo discreta atenção ao assunto se considerarmos o 
quark e suas versões; não há evidência científica contrária a que até ele possa ter havido 
algo de Criação. Sabemos — ou não sabemos? — da maciça produção de partículas na 
farra dos 3 minutos iniciais do Universo, sob temperatura indefinidamente alta, muito, 
muitíssimo alta, que se foi declinando à medida da expansão iniciada justo no momento 
da grande explosão, a teoria mais aceita para o início do Universo. E aí está o nó górdio 
de toda a questão. Os cientistas têm evidências bastante claras e seguras sobre a sua 
origem, mas nenhum estudioso responsável propôs-se até hoje a explicar, ou ao menos 
tentar fazê-lo, porque vieram e de onde vieram as forças inacreditavelmente poderosas 
combinadas para acionar o gatilho da Big Bang, se, antes do disparo, houve um projeto, 
uma razão. Nesse ponto entram os espertos, uns para atribuir a um Deus indefinido e 
vago, artífice da Criação, o seu surgimento, outros para negar tal atribuição, sem nada 
provar, todavia. Os cabeças de ambos os grupos, seus auxiliares diretos e colaboradores 
bem colocados numa escala hierárquica certamente existente vão muito bem, obrigado, 
vivem em belas construções, comem boa comida, tomam bons vinhos, fumam belos 
charutos, etc., e etc.  

 
Quanto a mim, este nativo sul-americano estranho às coisas da região do Atlântico 

Norte, ao considerar todas essas circunstâncias, vivo acorde o que creio com sobriedade 
e imenso respeito tangente às crenças das pessoas. O que acontecia, ou aconteceu, antes 
do quark, sem o qual não existiria próton, nêutron, elétron, átomo, molécula, lhufas, ou 
coisa nenhuma? Crer ou não crer é direito de cada um, logo não custaria nada dar uma 
segurada nas bobagens, na falta de respeito a quem crê, ser discreto ao tratar de assuntos 
capitais na existência de tudo o que nos rodeia. Pensando bem, é bom estar aí podendo 
discutir tudo isso de que acabei de falar. Sem o quark, genuíno produto da energia, você 
não teria oportunidade de arengar, como arenga, fazer bom dinheiro com isso e ganhar a 
notoriedade de que desfruta. Não seja ingrato, cara pálida, erga um altar ao deus-energia 
e cante-lhe hosanas. E antes que me esqueça, fique na sua; vai que de repente os leitores 
comecem a examinar melhor as coisas que você anda escrevendo e dizendo? Não teria 
havido Darwin e suas valiosas pesquisas e conclusões sem o quark, criatura essencial da 
energia; tudo começou antes, muito antes dele. Antecipo uma pergunta, senhor cientista,  
repetida lá na frente: E se, começando com a criação da partícula fundamental, lá longe, 
no alvorecer universal, no extremo começo, na ponta da corda, o “dedo” de uma energia 
inteligente, “trabalhando” com as demais energias nas suas diversas formas, fez surgir a 



partir da partícula essencial, e por meio da via evolutiva, tudo o que está aí? Não houve 
“dedo” nenhum, não pode ter havido? Como você sabe? Prove! 

 
Ninguém, realmente, sabe nada sobre essas coisas de Deus ou não-Deus. Podemos 

querer que Ele exista e, em cima disso, erigir uma crença e toda a estrutura necessária 
para sustentá-la, que variará de caso para caso, e, mesmo, partilhá-la. Pode-se querer 
que Ele não exista, e, por isso, descartar o que quer se cogite nesse sentido. Pode haver 
alguma coisa, uma força especial a permear todo o Universo ou apenas este nosso pobre 
mundo. Ou não. Se há pode, talvez, atuar de maneira ampla ou apenas sob determinadas 
regras, sobre algumas pessoas, sobre outras não. Somos diferentes, alguns têm um tipo 
especial, diferente, de sensibilidade, outras têm a sensibilidade de uma retroescavadeira, 
outras, ainda, são neutras, insensíveis a esta ou a qualquer manifestação. O Universo, o 
mundo, são mistérios não desvendados completamente, como o homem, como o cérebro 
humano e suas potencialidades. Essa é a única realidade “real” posta incontestavelmente 
diante de nós. O verdadeiro cientista sabe que o seu trabalho é feito de certo número de 
certezas e um número muito maior de dúvidas, é isso justamente que o move; sabe que a 
realidade em torno da qual gravitamos é construída em parte significativa por teorias 
nem sempre ou quase nunca confirmadas em todos os seus aspectos. A nossa origem é 
insuspeitada, as nossas existências estão sujeitas a imponderáveis e a nossa caminhada é 
pautada a rigor pelo que cremos. A crença organiza roteiros, define comportamentos e 
estabelece limites; a não crença descortina todos os caminhos, dos mais retos aos mais 
tortuosos. Quando não sustentada, todavia, por rigorosos critérios éticos e morais, pela 
dignidade pessoal, deixa de ser um demarcador de independência para expor o homem a 
quaisquer das muitas nuanças de sua natureza incerta.  

 
Enquanto não chegamos à verdade definitiva e final — se é que chegaremos —, o 

mínimo a fazer é controlarmos um pouco as nossas presunções e os nossos apetites. Às 
vezes não é fácil; a espécie é exibicionista e arrogante. Vive encantada consigo própria, 
orienta sua cultura e engenho para o domínio, para a agressão gratuita, ceva-se na inveja 
e move-se, com desconcertante frequência, impulsionada pela inata vocação da fera e 
do réptil, dos quais se originou, lá, muito longe no tempo, antes de tudo ao sair da água, 
em seguida ao deixar o brejo, depois ao saltar das árvores para se fazer humano. 

 
 

  
 
 


