
(Continuação)  
 

A má gerência é grosseira — algumas vezes chega a ser primária —, não conhece 
o trato lhano, o respeito, e tem ojeriza a ideias divergentes, a ameaça mais temida por 
critérios/regimes totalitários e cruéis. É impossível combater ideias, ainda com medidas 
inquisitoriais. O personagem central destas reflexões é um inquisidor ao reverso. 

 
 

Assis Brazil recordou Sócrates: 
 

Aquele sábio envenenado disse certa vez que é importante, sim, 
fazer perguntas, mas sem esperar pela resposta. 
(Brazil, Apocalipse — A Espécie Terminal, Imago, Rio de 
Janeiro, 2001, p. 226) 

 
E já havia feito sua pergunta, por todos os modos pertinente a esta reflexão sobre 

o ser humano: 
 

Quantas guerras sangrentas o homem já lutara?  
(Idem ibidem, p. 222) 

 
Cá por mim, faço a minha pergunta e me abstenho do mais, não por me recusar a 

esperar pela resposta, mas porque, sem sofismas, estou certo, ela não virá. Abstraindo 
os tempos inquisitoriais, nos quais, por muito menos, vítimas sem conta arderam vivas 
em fogueiras públicas ou foram enforcadas, garroteadas, pudesse a entidade "ofendida", 
não teria Boff, por exemplo, o mesmo destino? Adito:  

 
Atravessando a baía em Direção ao Rio, sentou-se ao meu lado no catamarã uma 

pessoa que, bem observada, não deixava dúvidas quanto ao seu ofício. Chegando ao 
outro lado e iniciadas as manobras para atracação, voltou-se para mim e perguntou: 

— O senhor é Onair Nunes, não? A pergunta soou meramente formal. 
Respondi-lhe:  
— Sim, sou eu mesmo. 
Com um olhar faiscante, baixo, quase num esgar, tornou a perguntar:  
— O senhor é o autor daquelas coisas?  
Perguntei:  
— Que coisas?  
Ele tornou: 
— O senhor sabe. 
Respondi-lhe: 
— Não, não sei. 
Voltou à carga: 
— Sabe, sim! 
Retruquei: 



— Se você pudesse me queimaria vivo e pelado numa fogueira em praça pública,   
não?  
Respondeu: 
— Não somente eu, eu apenas queria ser o primeiro a riscar o primeiro fósforo 

(sic).  
 
O barco já estava atracado, as pessoas saindo; ele levantou-se rápido, misturou-se 

aos demais passageiros em desembarque e sumiu no meio deles. 
 
Minha pergunta: Isso é, seria ou foi religião? Não preciso esperar pela resposta, eu 

mesmo a responderei. Não, nunca foi religião, nada tem ou teve de religioso. Se alguém 
se dispuser à resposta afirmativa, pergunto ainda: O que diria de tudo o que aconteceu 
em nome da religião o original, Jesus de Nazaré? E o Jesus dos Evangelhos? Ou o Jesus 
dos estandartes dos cruzados? O que diria ele? 

 
Encerro o tema com Assis Brazil: 
 

Tolices e sangue, o contraditório grotesco da sociedade. Sim, 
os homens, "a espécie enlouquecida" (aspas de AB) e suas 
contradições, o feio e o belo, natureza e sociedade em duelo 
mortal por séculos. E tudo não poderia ter sido mais simples? 
Sem toda essa história de sangue e de horror? 
(op. cit., p.223) 
 

Não percebe Richard Dawkins que o problema — se há um problema — não está 
na religião, mas no homem, no ser humano? 

 
 

 


