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Richard	  Dawkins	  encerra	  o	  seu	  livro	  de	  maneira	  bem	  adequada	  e	  pertinente.	  O	  capítulo	  10	  é	  uma	  
repetição	  temática	  de	  tudo	  que	  o	  antecedeu:	  Bobagens,	  digressões	  estéreis,	  cultura	  inútil	  e	  
agressões	  gratuitas.	  
	  
Na	  página	  443	  ocupa-‐se	  de	  The	  Origin	  Of	  Consciousness	  In	  The	  Breakdown	  Of	  The	  Bicameral	  
Mind,	  de	  Julian	  Jaynes.	  Comentário	  de	  RD:	  	  
	  
"Um	  livro	  tão	  estranho	  quanto	  sugere	  o	  título.	  É	  um	  daqueles	  livros	  que	  ou	  são	  uma	  besteira	  
completa	  ou	  são	  obra	  de	  um	  gênio	  acabado,	  sem	  meio	  termo!	  Provavelmente	  a	  primeira	  
hipótese,	  mas	  não	  ponho	  minha	  mão	  no	  fogo."	  
	  
Sobre	  o	  livro	  de	  Jaynes,	  não	  fundamenta,	  nem	  analisa,	  somente	  alinha	  sua	  opinião	  pessoal,	  não	  
comparada.	  Divaga.	  E	  sua	  opinião	  quanto	  à	  obra	  aplica-‐se	  perfeitamente	  a	  The	  God	  Delusion.	  A	  
primeira	  hipótese	  veste	  como	  luva	  o	  seu	  livro,	  com	  a	  diferença	  de	  haver	  sido	  cuidadosamente	  
analisado,	  demonstradas	  as	  besteiras	  e,	  o	  que	  é	  fundamental,	  eu	  ponho	  a	  mão	  no	  fogo	  pela	  minha	  
avaliação.	  Fundamentada.	  
	  
Na	  página	  451	  uma	  observação,	  também	  pertinente:	  
	  
"Minha	  atitude	  em	  relação	  ao	  suicídio	  assistido,	  bem	  ao	  contrário,	  parte	  da	  observação	  de	  
Mark	  Twain,	  que	  já	  citei.	  Estar	  morto	  não	  será	  diferente	  de	  não	  ter	  nascido.	  (...)"	  
	  
Não	  acho	  que	  a	  observação	  tenha	  aplicação	  geral,	  porque,	  graças	  a	  Deus,	  muita,	  muita	  gente	  nasceu,	  
viveu	  e	  nos	  deixou	  muitas,	  muitas	  obras	  úteis,	  algumas	  inestimáveis.	  Mas,	  em	  termos	  absolutos,	  
práticos	  e	  de	  real	  utilidade	  há	  pessoas	  que,	  se	  não	  houvessem	  nascido,	  não	  faria	  a	  mais	  mínima	  
diferença.	  
	  
E	  antes	  que	  me	  esqueça:	  A	  frase	  final	  (página	  475)	  é	  pura	  retórica,	  como	  incontáveis	  trechos	  de	  The	  
God/Deus.	  Os	  limites	  existem,	  sim,	  e	  sempre	  existirão,	  porque,	  seres	  diferençados,	  somos	  diferentes	  
todos	  de	  todos	  e	  sempre	  seremos.	  Só	  os	  loucos,	  os	  irresponsáveis	  e	  os	  desajustados	  não	  têm,	  não	  
terão,	  não	  conhecem,	  não	  conhecerão,	  não	  conseguem	  e	  não	  conseguirão	  reconhecer	  limites.	  
	  

	  
Esta	  série	  termina	  aqui.	  Voltaremos	  a	  nos	  encontrar	  no	  livro,	  em	  fase	  de	  edição	  final.	  Foi	  muito	  bom	  
dividi-‐lo	  com	  vocês	  durante	  o	  seu	  esboço.	  

	  

	  
	  
	  
	  


