
Deus é uma pessoa, uma força, uma energia ou 
um princípio criador? Se ele existe, por que não 
podemos vê-lo? Por que as pessoas se matam 
em seu nome? Os judeus inventaram o mono
teísmo? Estas são algumas das perguntas res
pondidas por Frédéric Lenoir em seu novo livro, 
Deus - Sua história na epopeia humana (Editora 
Objetiva). O filósofo e historiador de religiões 
traça um panorama da figura divina ao longo da 
trajetória humana, fruto de 30 anos de estudos 
sobre o tema, respondendo a questões metafí
sicas, históricas e sociológicas.

O livro relata a origem das divindades e do 
culto à Deusa-mãe, que surgiu há cerca de 7 mil 
anos. Analisa desde a revolução do período neolí
tico, que transformou o modo de vida do homem 
e sua relação com o sagrado, até o surgimento 
do monoteísmo e suas três maiores religiões — o 
judaísmo, o cristianismo e o islamismo.

Desde os filósofos gregos, passando por Spi- 
noza e Kant, Lenoir expõe o debate filosófico 
sobre a figura de Deus através dos tempos e a 
discussão entre fé e razão. Analisa se o ateísmo 
é exclusivo da cultura ocidental e aborda ainda 
o fanatismo religioso e as transformações da 
face de Deus nos dias de hoje. No epílogo, Lenoir 
responde a uma pergunta que, segundo ele, é 
muito recorrente entre seus leitores: “E você? 
Você acredita em Deus?”, relatando suas expe
riências desde a sua infância até a construção 
da sua fé tal como ela é hoje.

Em entrevista por telefone à GALILEU, o autor 
conversou sobre passado e presente das religiões 
tradicionais e as indulgências dadas pelo Papa 
Francisco via Twitter. a Caroline Lellis

■ Quando surge o conceito de Deus na 
história da humanidade?
Deus surgiu tardiamente na história da 
humanidade, há cerca de 10 mil anos. 
Quando o homem se sedentariza e dei
xa de ser um nômade caçador-coletor, 
ele transforma o culto aos espíritos da 
natureza nos deuses e deusas da cida
de. Neste momento, ele estabelece uma 
hierarquia entre o mundo terrestre, no 
qual ele habita, e o mundo celeste, onde 
se situam os deuses. Podemos dizer 
que a transformação do modo de vida 
e o processo de sedentarização deram 
origem aos deuses e deusas. Quando 
vivia como um nômade, o homem 
acreditava apenas que a natureza era 
habitada por forças — espíritos, ener
gias — mas estes ainda não eram con
siderados deuses. Posteriormente, os 
homens irão se questionar se existe um 
deus mais importante que os outros, e 
que todos os outros são deuses falsos, 
ou seja, apenas ídolos.

■ O conceito de Deus está presente em 
todas as religiões? Existem religiões 
sem deuses?
A noção de um deus único nã.o está 
presente em todas as religiões. No en
tanto, o que está presente em quase 
todas as religiões é a noção de espírito, 
de força superior, até mesmo de divin
dade. Mas a ideia de um Deus único, 
criador do mundo e que é exterior
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a ele existe apenas no judaísmo, no 
cristianismo, no islamismo e no zo- 
roastrismo. Em todas as outras religi
ões — hinduísmo, budismo, taoísmo, 
confucionismo etc. —, ela não existe. 
Isso não quer dizer que não exista uma 
crença numa força superior, mas esta 
força não é um Deus pessoal, criador 
do mundo. Nas religiões orientais, por 
exemplo, existe uma noção de abso
luto, uma energia, uma força; não po
demos personificá-la. Ela faz parte do

■ Papa Francisco prometeu indulgên
cias a quem o seguisse no Twitter. Qual 
é o papel das novas tecnologias no fu
turo das religiões tradicionais?
Este cenário ainda é complicado. É 
verdade que a tecnologia pode tornar 
a comunidade religiosa mais virtual. O 
exemplo que você citou deixa isso bem 
claro, já que não é mais necessário ir à 
igreja para receber uma indulgência; a 
presença física é dispensável. Assim, 
podemos pensar em enterros e ceri
mônias virtuais, já que muitas coisas 
podem ser feitas através das novas 
tecnologias. Isso pode acarretar numa 
desumanização da comunidade, já que 
existem menos relações de presença, 
e levar a uma privatização ainda mais 
forte do elemento religioso. A longo 
prazo, eu não creio que isso seja in
teressante para as religiões tradicio
nais. Poderia, na verdade, gerar um 
resultado inverso. Ao tentar alcançar 
os jovens pela internet, pode-se fazer 
com que eles fiquem em casa e que 
não tenham mais contato, e isso é um 
problema a longo prazo.

■ A existência de Deus ainda é discuti
da no campo filosófico? Ou a teoria de 
Kant — de que não se pode provar sua 
existência — ainda predomina?
Acredito que filosoficamente ainda 
estamos na posição de Kant, ou seja, 
não existe nenhum argumento de
cisivo a favor ou contra Deus. Nada 
prova a existência de Deus, nem pela 
razão, nem pela ciência. E nada prova 
que ele não existe. Assim, creio que a 
posição de Kant é uma posição justa 
no plano filosófico. Alguns acreditam 
poder provar que Deus existe ou não, 
mas numa concepção mais ideológica. 
Existem boas razões para se acreditar 
na sua existência, assim como existem 
boas razões para não se acreditar.
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Caixa de texto
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 266, p. 34-35, set. 2013. 




