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Caso você seja um seguidor do Art of Manliness há 
algum tempo, provavelmente já notou a influência da 
cultura clássica da Grécia e de Roma no conteúdo do 
site. Nós promovemos a ideia de “masculinidade como 
uma virtude” que era adotada por essas civilizações da 
Antiguidade. E há uma razão para isso: cursei faculdade 
de Letras – um curso conectado ao Departamento de 
Clássicos. Eu estudei latim e tive aulas de história da 
liberdade nas antigas Grécia e Roma. Li e discuti as 
tragédias gregas e até tomei um curso completo sobre 
Ovídio. Foi durante esse período que eu desenvolvi um 
amor profundo e duradouro pela cultura clássica; ainda 
que eu tenha me formado há quase dez anos, ainda leio 
e pondero os trabalhos de Homero, Platão e Cícero. 

A compreensão da cultura, da filosofia e da literatura 
da Antiguidade melhorou imensamente minha vida, e é 
uma forma de educação sobre a qual penso que todos 
os homens deveriam possuir um bom entendimento. 
Mesmo se você não estudou os clássicos no ensino 
médio ou faculdade, existem razões pelas quais você 
deveria começar a fazê-lo agora. Abaixo, seguem oito 
motivos por que todos os homens deveriam mergulhar 
nos clássicos, bem como uma lista de sugestões de 
obras para você começar. 
 
1. Melhora a sua cultura literária.
Você sabe o que significa quando alguém diz que está 
enfrentando uma escolha “entre Caríbdis e Cila”? Você 
entende a referência a alguém que tenha “cruzado o 
Rubicon”? Faz sentido para você ouvir que Alexander 
Hamilton é chamado o “Cícero americano”?  

A cultura ocidental é repleta de referencias à história e 
literatura da Roma e Grécia antigas. Ao fazer alusão a 
um antigo mito ou história, um artista, autor ou 
estadista podem causar um efeito retórico poderoso. 
Mas para que esse efeito tenha impacto, a audiência 
deve possuir entendimento sobre os símbolos e ideias 
da Era Clássica. 

Porque todo homem deve 
estudar Cultura Clássica  

Brett e Kate McKay 

https://www.artofmanliness.com/articles/why-every-man-should-study-the-ancient-classics/


Infelizmente, porque cada vez menos pessoas 
estudam os clássicos no ensino médio ou 
universidade, menos pessoas tem a habilidade 
para compreender o significado das alusões 
clássicas na literatura, em poemas ou mesmo 
em filmes. Sem o conhecimento cultural dos 
gregos e romanos, esses sujeitos estão 
perdendo um entendimento intelectual muito 
mais rico e profundo dessas obras. Até mesmo 
assistir a um filme como O’Brother Where Art 
Thou? (No Brasil: “E Aí, Meu Irmão, Cadê 
Você?”) é melhor quando você conhece bem a 
Odisséia, de Homero.

Se você gostaria de fazer da arte e até da 
política partes mais vitais e vibrantes da sua 
vida, comece a destrinchar os clássicos 
antigos. Você ficará maravilhado com os 
novos insights que descobrirá nos seus livros e 
filmes preferidos, bem como estará mais apto 
a desenvolver diálogos mais significativos com 
familiares, amigos e a comunidade. 

2. Torna-o apto a participar dos “Grandes 
Diálogos.” 
Quando o famoso currículo Great Books 
(Grandes Livros, em tradução livre) foi criado 
na década de 1930, na University of 
Chicago, seu propósito era familiarizar os 
estudantes com textos de fonte primária que 
tiveram um papel fundamental ao modelar a 
cultura e o pensamento Ocidental. O 
presidente da Universidade, Robert M. 
Hutchins desejava que os americanos fossem 
aptos a participar do que ele chamava 
“Grandes Diálogos”(Great Conversation). Para 
ele, esse diálogo universal era formado por 
discussões profundas formadas em torno da 
busca filosófica da Verdade, que começou com 
os antigos Gregos e continua até hoje.  

Tópicos desses diálogos envolvem Grandes 
Ideias que filósofos, teólogos e artistas vem 
remoendo há milhares de anos. O que é 
Justiça? O que é amizade verdadeira? O que é 
amor? O que é honra? Como viver uma boa 
vida?  

Como todas as discussões das quais você participa, 
para ter um papel ativo nesses Grandes Diálogos, 
você precisa ter uma ideia do que já foi dito: você 
não quer ser o sujeito que se intromete e profere 
ideias que não fazem sentido. Muitas pessoas hoje 
querem expressar suas opiniões sobre as Grandes 
Ideias da vida sem ter dedicado o [seu] tempo para 
estudar as correntes de discussão que as 
precederam. Pensam estarem contribuindo para a 
conversa, mas aparentam ser alguém que 
interrompe uma discussão sem se preocupar em 
se informar sobre o que já foi dito – seus 
pensamentos são fragmentados, inoportunos, 
desnecessariamente repetitivos e fora de contexto.

Para se informar sobre os Grandes Diálogos, você 
deve retornar aos clássicos antigos. Por exemplo, 
para entender filósofos dos séculos XVIII, XIX e 
XX, primeiro é necessário obter algum 
conhecimento sobre Platão e Aristóteles. 
Nenhuma filosofia existe no vácuo; ao contrário, 
os filósofos tem conversado entre si ao longo de 
milhares de anos, explicita ou implicitamente. E as 
origens desses diálogos remontam à antiga Atenas. 

Uma vez que você entende essas fundações, pode 
ver que sucessivos filósofos tem adicionado, 
transformado e refutado o que surgiu daquela 
cidade-estado. E então, enfim, pode começar a 
fazer suas próprias contribuições aos Grandes 
Diálogos.
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3. Permite que você veja as interconexões entre 
ideias.
Nosso sistema de educação está cada vez mais 
especializado. Nós criamos barreiras artificiais entre 
os diferentes campos de estudo. Quando você 
estuda história, concentra todo seu foco em história. 
Quando estuda física, concentra-se em física. O 
historiador Richard Weaver se referiu a isso como a 
“fragmentação” do conhecimento.   

Mas quando você lê os clássicos, essas divisões 
desaparecem. Para os antigos gregos e romanos, 
todo conhecimento era interconectado. Ao ler 
as Histórias, de Heródoto, você o verá conectar 
acontecimentos históricos a teoria política, 
antropologia e até geografia. Platão não apenas fala 
sobre Verdade, Justiça e Beleza, mas também sobre 
matemática e física. Os estóicos romanos não eram 
apenas interessados em aprender como viver em 
harmonia com a Natureza, mas também sobre como 
governar impérios e interagir com pessoas com as 
quais você não se dá bem. 

Minha exposição aos clássicos gerou em mim um 
impulso para conectar até os tópicos e ideias mais 
díspares. Eu adoro o desafio de tentar sintetizar 
conceitos divergentes em um argumento ou 
posicionamento coerente e bem-pensado.

E essa é a maior questão: com o avanço da 
tecnologia e da economia e com uma parte cada vez 
maior do trabalho sendo relegada a computadores e 
algorítmos, saber como fazer conexões e sintetizar 
dados e ideias será uma habilidade muito 
demandada. Não será suficiente ser um bom 
programador de computadores; empresas podem 
contratar programadores mais baratos na Índia. E se 
você for, porém, um programador de computadores 
com um bom entendimento de psicologia 
comportamental, e que consiga embutir esse 
conhecimento no seu trabalho?

Esse conhecimento é muito mais raro, e 
consequentemente muito mais valorizado. Alguns 
especialistas argumentam que a razão pela qual a 
Apple teve tanto sucesso nas duas últimas décadas é 
que muitas das pessoas que lá trabalham – 
sobretudo os executivos – tem conhecimentos tanto 
sobre ciências humanas quanto sobre tecnologia.  

4. Inspira virtude e moralidade. 
Nós, os modernos, tipicamente tratamos arte e 
história sob uma perspectiva muito utilitária, quase 
que científica. Estamos mais interessados nas 
minúcias dos fatos históricos, enquanto a arte 
somente é útil enquanto nos entretém. 
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Mas para os antigos gregos e romanos, essas 
matérias tinham um propósito muito mais amplo e 
inspirador. História e arte eram não somente 
interessantes e informativas, mas também eram 
feitas para inspirar virtude e moralidade. Se você ler 
as Histórias, de Heródoto, A História da Guerra do 
Peloponeso, por Tucídides, ou Vidas Paralelas, do 
historiador grego convertido romano, Plutarco, e 
somente adquirir um entendimento dos 
acontecimentos de milhares de anos atrás, terá 
entendido mal o que esses autores estavam 
tentando nos passar. Para eles, a história era uma 
forma de ensinar ao homem como viver mais 
virtuosamente. Entremeada na sua narração da 
história estão comentários editoriais sobre a 
moralidade ou imoralidade das escolhas feitas pelos 
grandes homens no centro desses acontecimentos. 
Eles querem que você olhe para os homens e nações 
que demonstraram excelência e tente imitá-los, ao 
mesmo tempo evitando os erros dos homens e 
nações que fracassaram. 

O mesmo é válido para a arte grega. As tragédias 
gregas não eram somente entretenimento. Eram 
criadas para a edificação da alma. Elas ensinaram os 
gregos a serem céticos em relação a arrogância e 
que até os maiores homens eram sujeitos a falhas 
morais. A audiência não somente assistia 
passivamente, mas experimentava uma catarse – a 
liberação stress e o rejuvenescimento do espírito 
moral. Era esperado que os que assistissem 
deixassem o teatro com uma renovada dedicação de 
agir com excelência como cidadão. 

Ler os clássicos, para mim, é sempre 
verdadeiramente edificante. Sou inspirado pela 
devoção de Catão ao republicanismo em face à 
tirania, a Oresteia, de Ésquilo me lembra de como 
minhas ações influenciam as próximas gerações; 
a Alegoria da Caverna, de Platão, me motiva a 
constantemente espreitar além das “sombras” dessa 
vida; as impressões de Cícero sobre o sentimento de 
dever me inspiram a servir minha família, fé e país 
com honra. 

Haverá, é claro, céticos que argumentarão que não 
há como aprender virtude e moralidade com gregos 
e romanos antigos porque esses mesmos povos 
detinham escravos, praticavam sexo com garotos, e 
não tinham escrúpulos de massacrar cidades 
inteiras – incluindo mulheres e crianças – durante 
guerras. Esses fatos são todos verdadeiros e, sim, 
são abomináveis e repulsivos. 
(Continua – Página 09)
 

     



Introdução às Artes do Belo - O que 
é filosofar sobre a arte?
 
Em Introdução às Artes do Belo, Etiénne 
Gilson pretende responder à pergunta mais 
básica, simples e desprezada a respeito das 
belas-artes: afinal, o que é a arte? O autor 
parte da convicção de que a arte não 
pertence à ordem do conhecer, mas à ordem 
do fazer, e explica o que é estética, aborda a 
relação entre a arte e o sagrado, e fala da 
incapacidade de perceber a beleza. 
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Adquira o Livro: Introdução às Artes do Belo

Aristóteles para Todos - Uma 
introdução simples a um 
pensamento complexo 

Neste livro, Mortimer Adler cumpre 
plenamente a promessa enunciada no 
subtítulo: uma introdução simples a um 
pensamento complexo. Os principais temas 
da filosofia aristotélica são apresentados de 
maneira didática e acessível, permitindo 
aoleitor situar-se em meio à obra deste 
filósofo grego.
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Acabamento: Brochura
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Adquira o Livro: Aristóteles para Todos
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No entanto, essa perspectiva é 
completamente estranha a essas culturas que 
alguns buscam criticar. Os antigos romanos e 
gregos detinham uma visão muito mais sutil 
e inteligente da história. Eles evitavam a 
infeliz forma de ver as coisas “preto-e-
brancas” que temos nos nossos dias, em que 
só se pode aprender coisas de figuras 
históricas que foram quase perfeitas em 
caráter e desposaram pontos de vista que se 
possibilidade de aprender com, bem, 
qualquer um. Ao entender a natureza dual de 
todos os humanos, Plutarco demonstra lições 
tanto positivas quanto negativas sobre um 
imperador romano retratado nas suas Vidas 
Paralelas. E não era incomum para os antigos 
olharem para os impérios e cidades-estados 
até mesmo dos seus inimigos declarados 
para inspirações sobre como viver uma vida 
agradável e virtuosa. Por exemplo, nas 
suas Histórias, Heródoto frequentemente 
apontou para lições que os gregos poderiam 
aprender com os persas. 

Além disso, ao ler os clássicos, você verá que 
homens daquele período dificilmente 
deixavam passar sem questionar as práticas 
que agora achamos repulsivas. De fato, 
muitos regularmente lutavam com as 
questões morais do seu tempo. Aristóteles e 
os trágicos gregos não eram inteiramente 
confortáveis com o conceito de honra e as 
disputas sangrentas que gerava, e estadistas 
romanos como Cícero achavam melhor 
empregar em suas fazendas trabalhadores 
pagos do que escravos. 

Finalmente, precisamos lembrar que essas 
foram justamente as mesmas pessoas que 
geraram as ideias que eventualmente levaram 
à erradicação dessas práticas moralmente 
falidas. Se não fosse pela democracia grega, 
não teríamos a democracia representativa 
liberal que levou ao fim da escravidão no 
Ocidente.  

Tudo isso é para dizer que, enquanto esses 
homens certamente falham aos nossos 
conceitos modernos de moral e ética, ainda 
podemos aprender muito com eles pois 
lutaram com as mesmas questões 
subjacentes de virtude e moralidade com as 
quais nos deparamos hoje – e nos legaram as 
ferramentas que nos proporcionaram lidar 
com essas dificuldades de forma proativa. 

5. Melhora nossa compreensão sobre o 
governo e os princípios fundadores. 

Como o historiador Carl Richard mostrou no seu 
livro The Founders and the Classics (Os Fundadores e 
os Clássicos, em tradução livre), todos os Pais 
Fundadores americanos eram fluentes em literatura e 
cultura antigas. Enquanto crianças, aprenderam 
grego e latim, e leram os grandes poemas épicos e 
tratados políticos na idade em que estariam no 
Ensino Médio. Mesmo quando homens de meia-idade 
ou velhos, retornaram novamente às obras da Grécia 
e Roma antigas. Thomas Jefferson escreveu a John 
Adams sobre seu amor pelos clássicos: “Eu sinto um 
interesse muito maior em saber o que aconteceu há 
dois ou três mil anos do que sobre o que ocorre 
agora.”

Muitos dos princípios fundadores do governo 
americano foram copiados diretamente dos 
princípios criados na antiguidade. Durante os debates 
que envolveram a escrita e ratificação da 
Constituição Americana, os Pais Fundadores usaram 
textos políticos gregos e romanos antigos como 
precedentes para a criação da nova nação. É devido 
aos clássicos que os EUA tem uma forma mista de 
governo – que consiste de poderes executivo, 
legislativo e judiciário. Os Fundadores também 
olharam para os gregos e romanos ao moldar as 
forças armadas do novo país (cidadãos-soldados eram 
preferidos a um exército profissional porque os 
últimos poderiam ser usados por um executivo forte 
para acabar com a liberdade) bem como a política 
externa (ceticismo em relação a alianças 
emaranhadas).



Os Pais Fundadores não somente olharam 
para a cultura clássica como inspiração para 
a estrutura do governo americano, também 
usaram os clássicos para informá-los sobre 
o caráter necessário aos cidadãos para que 
esse grande experimento de democracia 
republicana tivesse sucesso. Por exemplo, 
enquanto abominavam a crueldade e 
completa submissão da individualidade dos 
antigos Espartanos, também admiravam o 
senso de “dever cívico” e sobriedade de fugir 
da decadência que a cidade-estado 
despertava nos seus cidadãos. Samuel Adams 
desejava que Boston fosse a “Esparta Cristã”, 
e John Taylor celebrava a coragem e o 
patriotismo dos 300 de Esparta, vendo-os 
como modelo para todos os cidadãos-
soldados.

Dos romanos antigos, os Pais Fundadores 
desejavam que os americanos tirassem lições 
da importância de moderação e retidão em 
uma república. James Wilson dizia que a 
República Romana foi um sucesso enquanto 
o povo se manteve estrita austeridade 
e senso de honra. Porém, assim que Roma se 
tornou um gigantesco império, abriu mão 
desses valores para perseguir luxúria e 
hedonismo, que levaram, ao fim, à sua queda. 
Wilson argumenta que o “destino de Roma, 
tanto no seu crescimento quanto na sua 
queda, será o destino de toda e qualquer 
outra nação que seguir ambas as partes do 
seu exemplo”.   

Os clássicos nos dão exemplos amplos – 
tanto positivos quanto negativos – de como 
uma democracia deve funcionar. Também 
nos inspiram a alcançar um nível mais alto de 
cidadania, nos mostrando o potencial e as 
armadilhas da oratória e retórica políticas 
inflamadas, a necessidade de participação 
integral dos homens de bem, a necessidade 
de vigiar a praga da corrupção.

6. Disciplina a mente.
Ler os clássicos pode ser difícil. Os textos 
frequentemente requerem que você se 
esforce intelectualmente caso realmente 
queira entendê-los e compreendê-los. 
Porém, com o trabalho mental vem o reforço 
e a disciplina da mente que você pode 
aproveitar em outros aspectos da vida. 

Uma razão pela qual eu leio os clássicos é 
porque eles servem como uma pedra de afiar 
a mente, a mantendo rápida e sagaz. 

7. É divertido! 
Algo que eu adoro sobre ler os clássicos é que eles 
nunca envelhecem. As histórias e personagens 
despertam uma cativação perene. Eu li A Odisseia pela 
enésima vez esse ano, e achei ainda mais divertido 
dessa vez do que quando a li pela primeira vez há 
muitos anos. Comecei a estudar os tratados de Cícero 
novamente e estou me divertindo muito com eles. 
Como ele era perspicaz!   

Quanto mais você lê os clássicos, mais vocês os 
aproveitará. À medida que seu conhecimento sobre 
eles aumentar, você ficará mais apto a identificar e 
entender as alusões que os autores fazem uns aos 
outros. Além disso, o impacto da literatura clássica em 
você mudará em diferentes partes da sua vida. 
Enquanto era jovem e solteiro, repleto de energia e 
vigor, me identificava mais com Aquiles; porém agora 
como um pai, casado, me comparo mais com Heitor e 
Odisseu. Gostaria de saber como minhas leituras dos 
clássicos continuarão a mudar conforme envelheço.  

8. Enche você de thumos. 
Os antigos Gregos acreditavam que a alma, ou psique, 
era formada por três partes: Razão, Apetites 
e Thumos. Essa palavra representa a energia, o 
espírito de luta, a busca da excelência e a vontade de 
realizar grandes feitos. 
Não há nenhuma palavra nas nossas línguas modernas 
que correspondam a esse conceito Grego. E por uma 
boa razão: os antigos viam a vida de forma muito mais 
épica e heroica do que nós. 



Porém, estudar os clássicos pode ajudar a 
renovar nosso senso de thumos e a vitalidade 
com que vivemos. 

Esse certamente foi o caso de Henry David 
Thoreau. Ele foi um ávido leitor dos clássicos 
durante sua vida, tendo estudado a história, 
literatura e filosofia de pessoas como César, 
Cícero, Horácio, Xenofonte, Demóstenes, 
Sófocles, Homero, Sêneca, Virgílio, Platão e 
muitos outros. O seu biógrafo, Robert D. 
Richardson Jr., explica que, como Thoreau 
acreditava que as mesmas forças da vida e da 
natureza que existiram há milhares de anos 
ainda existiam na sua época, ele considerava 
os clássicos como “a expressão vital do 
mundo real em linguagem viva. O mundo 
da Ilíada era tanto seu quanto era de 
Homero”. Consequentemente, ler os clássicos 
lembrou a Thoreau que ele poderia viver tão 
heroicamente na sua época quanto em 
qualquer outra: 

“Ele já sentia ser a verdade o que mais tarde 
escreveria em Walden. ‘Os livros heróicos, 
mesmo que impressos com o caráter da nossa 
língua materna, ainda estarão escritos em 
uma linguagem morta para tempos 
degenerados.’ Os clássicos eram livros 
heróicos, sempre vivos para leitores que 
estavam vivos… 

O senso que Thoreau tinha sobre a natureza 
das conquistas clássicas tinha… duas ênfases 
principais. A primeira era a afirmação da 
importância e permanência da natureza. Em 
novembro, lendo Virgílio… Thoreau ficou 
impressionado com passagens sobre brotos 
crescendo nas videiras e frutas espalhadas no 
chão sob as árvores. O ponto, ele falou para si 
mesmo, era que ‘era o mesmo mundo’. A sua 
segunda observação se seguiu naturalmente. 
Se Virgílio era do mesmo mundo que ele, então 
‘os mesmos homens o habitavam.’ Nem a 
natureza nem a natureza humana haviam 
mudado, na essência, desde o tempo de 
Virgílio. Zenão e os estóicos tiveram 
precisamente a mesma relação com o mundo 
que eu tenho, agora.’ E lendo Homero foi 
levado à mesma conclusão novamente. 

No início de março, Thoreau escreveu no seu 
diário, ‘Três mil anos e o mundo mudou tão 
pouco! — A Ilíada parece um som natural que 
reverbera até nossos dias.’ 

 

Por ver a vida como ele a via, os clássicos não eram um 
peso… mas a promessa de algo que talvez ele pudesse 
alcançar… Ao relatar sua crença na permanência da 
natureza humana e na equivalência entre as eras — de 
que todas épocas eram épocas heróicas para o indivíduo 
heróico — nós chegamos ao que talvez seja o grupo de 
convicções mais importantes para o jovem Thoreau… 
Devido ao fato de sermos os mesmos homens e mulheres 
que os gregos e romanos que tanto admiramos, nós 
podemos conquistar tanto quanto eles se nós assim 
desejarmos…’ Esse clamor por uma época de ouro,’ disse 
Thoreau, ‘é simplesmente o clamor por homens de 
ouro.’” 

Eu penso, assim como Thoreau, que ler os clássicos 
me enche com energia e vigor, e desejo de viver mais 
heroicamente da minha própria maneira. Quando leio 
sobre as batalhas épicas da Ilíada ou pondero sobre a 
defesa contundente de Catão ao republicanismo, meu 
“sangue corre quente com thumos” como os gregos 
diriam, e eu fico motivado a realizar grandes feitos. 

‘Os livros heróicos, mesmo que 
impressos com o caráter da nossa 
língua materna, ainda estarão 
escritos em uma linguagem morta 
para tempos degenerados.’
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diário, ‘Três mil anos e o mundo mudou tão 
pouco! — A Ilíada parece um som natural que 
reverbera até nossos dias.’ 

Como Começar a Estudar 
os Clássicos 

Não se precisa muito para começar a estudar 
os clássicos. Apenas comece a lê-los! Eu 
recomendo começar com os Gregos e então 
mudar para os Romanos, pois eles avançaram 
sobre a herança cultural que receberam dos 
seus precursores Helênicos. 

Você pode encontrar a maioria dos 
textos disponíveis online. Aqui está uma lista 
de sugestões para começar. Não é uma lista 
completa, mas é um bom começo. 

Se você estiver buscando uma visão mais ampla da 
cultura clássica, eu recomendo altamente duas séries 
de aulas de um dos meus professores universitários 
favoritos, Dr. J. Rufus Fears: Famous Greeks and 
Famous Romans. Ele transformou a cultura clássica em 
algo vivo para mim e Kate quando estudávamos 
na University of Oklahoma. Ele era um homem 
pequeno, baixo e velho, com uma barriga saliente, mas 
era um grande contador de histórias, que chegava a 
contagiar. Quando estava recontando as sangrentas 
cenas de batalhas na Ilíada, ele fingia que sua vara 
(para apontar) era uma espada e caminhava dentro da 
sala de aula cortando as gargantas de estudantes 
enquanto descrevia o sangue vívido que corria de seus 
pescoços. Era maravilhoso. 
Dr. Fears genialmente fez paralelos entre o que 
aconteceu na Grécia e Roma antigos e os 
acontecimentos da história recente, e que continuam 
a se desdobrar hoje. Assim como Heródoto e Plutarco, 
Dr. Fears acreditava que o propósito da história era 
ensinar moralidade e virtude. Infelizmente, Dr. Fears 
faleceu há alguns anos, mas você pode comprar suas 
aulas sobre a história de Grécia e Roma da The Great 
Courses Company. Compre. Você não se arrependerá. 
Seja através de aulas, livros ou ambos, comece a 
mergulhar no mundo de Homero e Platão, Cícero e 
Marco Aurélio — isso o tornará uma pessoa melhor e 
um cidadão mais engajado. 
Publicado no Art of Manliness. (Tradutores de Direita) 
Tradução: Humberto Motta Revisão: Rodrigo Carmo 

Antigos Gregos

* A Ilíada e A Odisséia, de Homero
* Tragédias de Ésquilo
* Tragédias de Sófocles
* Tragédias de Eurípedes
* As Histórias, de Heródoto
* História da Guerra do 
Peloponeso, de Tucídides
* Diálogos, de Platão
* Obras, de Aristóteles
* Carta a Heródoto e Carta a 
Meneceu, de Epicuro

Antigos Romanos

* Tratados de Cícero
* A Natureza das Coisas, de Lucrécio
* Eneida, de Virgílio
* Obras de Horácio
* A História de Roma, de (Tito) Lívio
* Metamorfoses, de Ovídio
* Vidas Paralelas e Moralia, de 
Plutarco
* Germania e Diálogo Sobre os 
Oradores, de Tácito
* Eschirídion e Discursos, de Epíteto
* Meditações, por Marco Aurélio
* Epístolas, de Sêneca
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Eleição: Candidato 
Conservador é eleito 
Presidente do Brasil .

Hoje é um dia histórico para o Brasil. Jair 
Bolsonaro é eleito Presidente com 55,13% dos 
votos no segundo turno. 
Depois de uma campanha caracterizada por 
ataques e difamações o candidato 
Jair Bolsonaro (PSL) vence com larga 
vantagem seu opositor, Fernando Haddad do 
(PT) e se torna o 38º Presidente do Brasil.

O Candidato já havia surpreendido no 
primeiro turno, obtendo a 
maior votação da história do País com pouco 
mais de 46% dos votos válidos (49 milhões) 
de eleitores, superando Lula em 2006 e 
Dilma Rousseff em 2010.
No Segundo Turno, obteve 55,13% dos votos, 
totalizando aproximadamente 58 milhões de 
votos válidos, contra 44% de Fernando 
Haddad , cerca de 47 milhões de eleitores. 
O Partido de Bolsonaro já havia elegido 53 
deputados e 04 Senadores da República.

Em seu pronunciamento pela TV, Jair 
Bolsonaro se comprometeu a pacificar o País, 
governar pelo exemplo e ser guardião da 
Constituição e da Democracia. Após uma 
oração realizada em rede nacional pelo 
Senador Magno Malta, Disse:
'' Conhecereis a verdade e a verdade vos 
libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti 
a presença de Deus e a força do povo 
brasileiro. Orações de homens, mulheres, 
crianças e famílias inteiras que, diante da 
ameaça de seguirmos por um caminho que 
não é o que os brasileiros desejam e 
merecem. Colocar o brasil (Nosso amado 
Brasil) acima de tudo.''

Continua: ''Faço de vocês minhas testemunhas de que 
este governo será um defensor da constituição, da 
democracia e da liberdade, isso é uma promessa não 
de um partido, não é a palavra vã de um homem é um 
juramento à Deus.''
Bolsonaro recebeu ligações de líderes do mundo todo 
parabenizando-o pela vitória, entre eles: Donald 
Trump dos Estados Unidos e de pessoas ligadas à 
Israel.
O novo Presidente assumirá oficialmente apartir do 
dia 01 de janeiro de 2019, quando anunciará seus 
indicados ao Ministério.

Alguns fatos que ocorreram no período eleitoral que 
precisam ser registrados.

Bolsonaro sofreu um atentado contra sua vida no dia 
06 de setembro (2018) por um ex-militante do (PSOL) 
Adélio Bispo de Oliveira. O Caso ainda não foi 
concluído e existem indícios que o ataque tenha 
motivações políticas.
Realizou a campanha eleitoral mais barata da história, 
gastando apenas 1,5 milhões de reais em contraste 
com seu opositor (Haddad - PT) que gastou mais de 
35 Milhões de reais.
Realizou a maior mobilização voluntária em pró de 
uma candidatura através da internet.

''O Soldado que vai a guerra e tem medo de 
morrer, é um covarde.''

Jair Bolsonaro

https://revistaoconservador.wordpress.com/?s=Jair+Bolsonaro
https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-e-o-mais-votado-da-historia/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_contra_Jair_Bolsonaro
https://renovamidia.com.br/lider-das-pesquisas-bolsonaro-gastou-r-11-milhao-na-campanha/
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Alguns estudiosos denominam assim o período 
que se inicia com a queda da União Soviética, 
quando, por conta do evidente fim da Guerra 
Fria, necessário foi que os países se 
reorganizassem, buscassem novos aliados, 
determinassem qual modelo econômico 
seguiriam e estabelecessem qual seria a forma 
de governo de cada um. 

Ainda nesse sentido, esses mesmos estudiosos 
vêem como característica principal desse novo 
momento mundial a tendência para a 
globalização. Assim, uma Nova Ordem Mundial 
seria meramente um novo momento da 
história, quando novos desafios se apresentam, 
mas também novas oportunidades. 

Os que vêem esse período dessa maneira, 
dificilmente conseguem enxergar algo além do 
que circunstâncias quase espontâneas que 
conduziram o mundo para isso. Para eles, a 
Nova Ordem Mundial é o resultado de um 
conjunção de fatores que acabaram 
conduzindo o mundo para um momento único. 

No entanto, quando eu, como muitos outros 
estudiosos do assunto, falo sobre Nova Ordem 
Mundial, apesar de não negar essas 
características apontadas acima, estou me 
referindo a mais do que um simples produto do 
desenrolar histórico, mas, principalmente, o 
resultado de um planejamento social que se 
iniciou há mais de um século e que responde às 
pretensões imperialistas de um grupo restrito 
de famílias, líderes e governantes do mundo 
inteiro. 

O que está ocorrendo na sociedade não é obra 
do destino, nem fruto da evolução social 
espontânea. O que vivemos é o resultado de 
um meticuloso planejamento que, alicerçado 
sobre conhecimentos empíricos relativos ao 
controle de pessoas, tem conseguido conduzir 
a população do mundo na direção exata do 
plano estabelecido. 

É certo que nem tudo acaba ocorrendo como 
planejado. Apesar de tudo, eles estão lidando 
com pessoas, com fatores psicológicos que não 
são facilmente manipuláveis e com outros 
poderes que nem sempre trabalham em favor 
de seus sonhos imperialistas. No entanto, é 
possível dizer que, quando analisada a 
decorrência das coisas em plano geral, o 
projeto de engenharia social tem obtido 
resultados cirúrgicos e o que foge desse 
controle não chega mesmo a afetar o objetivo 
maior proposto. 

Por: Fábio Blanco

O mundo que começamos a viver tem dono e nós, que 
insistimos em não se adaptar a ele, não somos bem-
vindos.

                                  Fabio Blanco é advogado e teólogo.

'O que está ocorrendo na 
sociedade não é obra do destino, 
nem fruto da evolução social 
espontânea. O que vivemos é o 
resultado de um meticuloso 
planejamento que, alicerçado 
sobre conhecimentos empíricos 
relativos ao controle de pessoas, 
tem conseguido conduzir a 
população do mundo na direção 
exata do plano estabelecido'. 

Como defino a Nova
 Ordem Mundial

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica%22%20%5Ct%20%22_blank
https://revistaoconservador.wordpress.com/tag/nova-ordem-mundial/
http://www.fabioblanco.com.br/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://revistaoconservador.wordpress.com/2018/10/09/como-defino-a-nova-ordem-mundial/
https://revistaoconservador.wordpress.com/2018/10/09/como-defino-a-nova-ordem-mundial/


Algumas ideias espalham-se com grande 
sucesso não apesar de serem estúpidas, 
mas precisamente porque o são. A 
estupidez maciça exerce um poder 
anestésico e paralisante sobre a inteligência 
humana, detendo o seu movimento natural 
e fazendo-a girar em falso em torno de 
alguma crença idiota por anos, décadas ou 
séculos, incapaz de livrar-se do seu 
magnetismo perverso ou de pensar o que 
quer que seja fora do círculo de ferro da 
idiotice consagrada. 

O exemplo mais assombroso é este:
É impossível descobrir ou traçar qualquer 
conexão lógica entre as liberdades civis e a 
estatização dos meios de produção. São 
esquemas não somente heterogêneos, mas 
antagônicos. Antagônicos lógica e 
materialmente. 
Qualquer garoto de ginásio pode 
compreender isso tão logo lhe expliquem o 
sentido dos dois conceitos. A candura com 
que tantos homens adultos falam em 
“socialismo com liberdade” – isto quando 
não chegam a acreditar que essas duas 
coisas são a mesma, ou que uma decorre da 
outra com a naturalidade com que as 
bananas nascem das bananeiras – é a prova 
inequívoca de uma deficiência intelectual 
alarmante, que desde há um século e meio 
se espalha sem cessar pelas classes cultas, 
semicultas e incultas com a força 
avassaladora de uma contaminação viral, 
sem dar sinais de arrefecer mesmo depois 
que a experiência histórica comprovou, de 
maneira universal e repetida, aquilo que 
poderia ser percebido antecipadamente por 
mera análise lógica e sem experiência 
histórica alguma. 

A pergunta é simples e brutal: como é 
possível que a centralização do poder 
econômico, expandindo-o 
automaticamente sobre toda a sociedade e 
investindo-o da força suplementar do 
aparelho repressivo do Estado, venha a 
torná-lo menos opressivo e tirânico do que 
milhares de poderes econômicos parciais e 
limitados, espalhados como farelo, 
desprovidos do poder de polícia e em 
perpétua concorrência uns com os outros? 
Ninguém deveria precisar de mais de alguns 
segundos para atinar com a resposta óbvia: 
Não, não pode. Nem se pode negar que os 
próprios clássicos do “socialismo científico” 
tenham ajudado a tornar essa resposta 
ainda mais patente, quando declararam alto 
e bom som que o que se seguiria ao 
capitalismo não seria uma democracia, de 
qualquer tipo que fosse, e sim a ditadura do 
proletariado.
O que eles não explicaram jamais, nem 
nenhum de seus seguidores pediu jamais 
que o fizessem, foi como essa ditadura, uma 
vez vitoriosa e consolidada, poderia 
transmutar-se numa democracia exceto 
pelo método de liquidar-se a si mesma, 
dissolvendo o monopólio estatal e 
distribuindo o poder econômico entre os 
particulares – outra impossibilidade lógica 
ilustrada por uma longa e sangrenta 
experiência histórica que um pouco de 
inteligência tornaria perfeitamente 
dispensável. 
Em suma, a fé nas virtudes libertárias do 
socialismo, mesmo quando tênue e 
matizada, é sinal de uma deficiência 
cognitiva grave, que se espalha como praga 
e se arraiga no fundo dos cérebros por 
virtude da própria estupidez originária que 
a



a produz e determina. 
Mas, como uma vez aprisionado na idiotice o 
cérebro humano nada consegue conceber 
fora dela ou sem referência a ela, o sucesso 
propagandístico da ideia socialista trouxe 
consigo uma multidão de cretinices 
derivadas e secundárias, cujo poder de 
persuasão não se rende nem mesmo ante a 
evidência dos fatos mais constantes e 
repetidos.
Uma delas é a crença, hoje um dogma de 
evangelho, de que a educação universal 
obrigatória tem o poder de aplanar as 
diferenças socioeconômicas. Pois deveria ser 
lógico e intuitivo que, se a exigência de 
credenciais escolares se impõe até nas 
profissões mais simples e modestas, 
credenciais mais altas e difíceis de obter se 
espalharão de maneira concomitante e 
automática entre as profissões mais 
prestigiosas e rentáveis, deslocando para 
cima, sem alterá-lo, o quadro inteiro da 
estratificação social. 
O sociólogo Randall Collins, no clássico 
estudo The Credential Society. An Historical 
Sociology of Education and Stratification 
(New York, Academic Press, 1979), 
demonstrou que, exceto por um curto 
período durante o New Deal, foi exatamente 
isso o que se passou nos EUA: o reino das 
credenciais escolares não democratizou 
nada, apenas instituiu, nos andares mais 
altos da sociedade, a república das sinecuras 
milionárias, corrompendo de quebra o zé-
povinho ao inocular na sua mente a ambição 
inalcançável da ociosidade bem remunerada.

Mas, assim como toda ideia estúpida tem o 
condão de paralisar a intuição lógica, mais 
ainda ela debilita e por fim suprime a 
capacidade de aprender com a experiência 
histórica, que não é senão a longa e dolorosa 
demonstração indutiva daquilo que, para 
uma inteligência normal, já estava 
demonstrado antes por mera análise dos 
conceitos envolvidos.  
Pouco importando o seu nível formal de 
instrução, pessoas contaminadas por essa 
paralisia endêmica das inteligências 
naufragam num oceano tão escuro e denso 
de erros de percepção e raciocínio que 
terminam incapazes de conhecer a sua 
própria posição na sociedade e os efeitos 
mais

Estupidez endêmica

mais óbvios das suas próprias ações, mesmo e 
sobretudo quando receberam treinamento 
universitário em ciências sociais. 

O exemplo mais óbvio é o dos sociólogos, 
economistas, juristas e cientistas políticos de 
esquerda, quando alardeiam que as 
universidades são o “aparato ideológico da 
burguesia”, construído para perpetuar a 
hegemonia cultural do capitalismo. Pois 
proclamam isso nas mesmas universidades 
estatais que eles próprios dominam sem a 
menor interferência da burguesia e nas quais 
toda objeção capitalista ao império do 
marxismo é punida com boicotes, chacotas e 
notas baixas, se não com o fim abrupto de 
uma carreira universitária.

É óbvio que essas pessoas, literalmente, não 
sabem onde estão nem percebem o que 
fazem. Estão perdidas no espaço e no tempo — 
o que não impede que o restante da população 
continue confiando nelas para que lhe 
expliquem como a sociedade funciona. 

Autor: Olavo de Carvalho
Fonte: Diário do Comércio
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Combinar temperos e ingredientes requer 
arte: deve-se conhecer suas propriedades 
e proporções para que o resultado não 
seja uma desagradável gororoba. Aprecio 
a boa mesa e a culinária de diversos 
países, com exceção da gastronomia 
molecular, pois comida deve ter aparência 
e sabor de comida. Com isso, também 
aprecio metáforas derivadas da 
gastronomia: temperar certo conceito 
com pessimismo; empanar tal ideia em 
liberalismo; saborear um poema; devorar 
um livro. 

O ensaísta catalão Xavier Rubert de 
Ventós, no ensaio “Fé e gastronomia”, 
visualiza uma analogia – apesar de não 
apresentar como tal – entre a cultura 
religiosa de um país com sua cultura 
gastronômica. Um alimento fundamental, 
como um corte de carne, por exemplo, 
pode ser o item mais importante de um 
prato; os temperos, por sua vez, são 
aplicados de forma suave e equilibrada 
para realçar o seu sabor, tudo na medida 
certa. Em termos espirituais, isso equivale 
aos cultos em que Deus é o centro de 
veneração; os rituais, as orações e as 
demais práticas litúrgicas são um realce 
para maior proximidade com Deus. 
Por outro lado, existe uma cultura 
gastronômica em que o corte de carne 
deixa de ser o elemento mais importante, 
apesar de mais nutritivo, e passa a servir 
de base para que a mistura de 
condimentos se torne a porção mais 
importante do prato, embora menos 
nutritiva. Nesses casos, o alimento 
fundamental é usualmente convertido 
num derivado insosso, no qual se 
acrescenta todo tipo de condimento forte 
e/ou engarrafado, como ketchup, 
mostarda, curry etc. Há lojas 
especializadas em que o freguês 
“tempera” seu alimento à vontade, sem 
qualquer receita a não ser o gosto (ou 
ousadia) pessoal. 

Os Intelectuais e 
a Gastronomia
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Em termos espirituais, é equivalente ao culto em 
que a cantoria, os gritos, as danças etc, 
compõem uma impressão catártica quando, na 
verdade, rechaçam o aspecto mais sagrado ao 
adquirirem projeção principal durante o culto. 
Ou, então, equivale aos indivíduos que, em busca 
de uma experiência transcendente, temperam-
na com pitadas de budismo e candomblé, mas, 
no final das contas, realizam uma Arte do Chá 

com hoasca. 
De uma para outra, o elemento mais nutritivo e, 
simbolicamente, sagrado, passou do lugar 
principal para o mais insignificante. Segundo de 
Ventós, o primeiro equivale ao culto europeu; o 
segundo, ao americano: “Pois bem, as 
Transcendências e Absolutos que proliferaram 
nos Estados Unidos são para mim, por assim 
dizer, como o pepinilho ou o ketchup espiritual 
que eles acrescentam à ‘simples base’ de um 
mundo pragmático e competitivo” [1]. Sendo 
assim, a fé professada pode se distinguir do 
modo como se manifesta, sendo que uma não 
corresponde, obrigatoriamente, com a outra. 
Como bem observou T. S. Eliot: 

Qualquer indivíduo com a mais escassa 
consciência religiosa deve se afligir, de tempos 
em tempos, com o contraste entre sua fé 
religiosa e seu comportamento; qualquer 
indivíduo com o gosto que a cultura individual 
ou de grupo confira deve estar consciente dos 
valores que não pode chamar de religiosos. E 
tanto ‘religião’ quanto ‘cultura’, além de 
significarem coisas diferentes entre si, deveriam 
significar algo a que aspiram, e não apenas algo 
que possuem [2].

O pensador britânico Roger Scruton, em seu 
magistral livro As vantagens do pessimismo, 
também aplicou essa analogia para dizer do 
comportamento utopiano: 
Quando os revolucionários franceses criaram o 
seu famoso slogan Liberté, Regalité, Fraternité, 
eles estavam em um estado de exaltação utópica 
que os impedia de detectar nele quaisquer 
falhas. Aos seus olhos a liberdade era boa, a 
igualdade era boa e a fraternidade era boa, então 
sua combinação era três vezes boa. Isso equivale 
a dizer que se a lagosta é boa, o chocolate é bom 
e o ketchup é bom, então a lagosta cozida com 
chocolate e ketchup é três vezes boa. 
Naturalmente, a culinária americana exemplifica 
esse tipo de erro em maneiras que nunca deixam 
de surpreender o paladar exigente do europeu. 
Porém, na esfera política, os erros apresentam 
consequências muito piores do que aquelas que 
podemos encontrar em um prato americano. [3]

  

Novamente, há um contraste entre a cultura 
gastronômica europeia e americana, que confirma a 
exposição anterior, mas agora incidindo numa 
crítica à perspectiva dos revolucionários franceses. 
Como afirmei desde o início, a composição de um 
prato requer arte; deve-se conhecer as qualidades 
tanto do item principal quanto dos secundários para 
que o resultado não ofusque a ambos. Essa prática 
também pode ser análoga ao procedimento 
reflexivo daqueles que se dedicam exclusivamente a 
atividade mental – os intelectuais. 
Segundo Thomas Sowell, o intelectual se caracteriza 
por ser aquele que exerce alguma atividade 
exclusivamente dedicada às ideias, conceitos, 
sistemas de pensamento e, para isso, possui um 
repertório mínimo de conhecimento. Nesse ínterim, 
o economista americano faz uma diferenciação 
basilar entre intelecto, inteligência e sabedoria: 

A capacidade para apreensão e manipulação de 
ideias complexas é suficiente para definirmos o 
intelecto, mas não é suficiente para darmos conta 
da inteligência, cuja realidade envolver a 
combinação do intelecto com a capacidade de 
julgamento e acuidade na seleção de fatores 
explicativos relevantes; assim como envolve a 
capacidade de, ao fazer uso das teorias que surgem, 
promover testes empíricos. Inteligência menos 
julgamento é igual a intelecto. Temos também a 
sabedoria, que é a qualidade mais rara de todas – a 
qual se verifica na habilidade de combinar intelecto, 
- 
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conhecimento, experiência e julgamento, de 
forma a produzir uma compreensão ou avaliação 
coerente[1].

Inteligência e sabedoria são qualidades de 
competências, isto é, definem capacidades 
distintas para utilização do intelecto. Nesse 
entremeio, onde se enquadra o intelectual? “... 
neste nosso caso, ‘intelectuais’ será entendido 
como uma categoria ocupacional, composta por 
pessoas cujas ocupações profissionais operam 
fundamentalmente em função de ideias – falo de 
escritores, acadêmicos e afins”[1]. Dessa forma, 
intelectual é aquele que se ocupa – que faz uso – 
do intelecto, da inteligência e/ou da sabedoria, 
assim como um chef é aquele que se ocupa de 
carnes, vegetais e temperos. O resultado de um 
trabalho intelectual é um estudo, uma 
apreciação,um novo conhecimento ou um modo 
diferente de perceber e reafirmar o já existente, 
em que estão aplicados sua capacidade 
intelectiva. O mesmo raciocínio se aplica ao 
chef: sua obra final é um prato, que pode ser 
inventado ou conhecido, mas feito a partir de 
sua personalidade.
Entretanto inteligência não implica sabedoria ou 
sensatez, como bem delineado por Sowell. 
Relembrando Orwell, o economista afirma que 
há certas ideias que, de tão insensatas, somente 
um intelectual poderia lhes dar algum crédito, 
enquanto que o senso comum, prudente, intui 
os seus perigos. Infelizmente, o “mundo 
intelectual” está cheio de insensatez, para não 
dizer loucura.
 Nesse momento, a loucura de alguns 
intelectuais começa a aflorar: questionam os 
motivos e necessidades de se comprar bens 
armando um sistema de pensamento para 
concluir que tudo se trata de consumismo. Um 
vício que corrompe a pureza humana. Num 
mundo em que alguns podem comprar e outros 
não, quem não tem o mesmo poder aquisitivo se 
ressente e não vê outra saída se não o assalto. É 
tudo culpa do capitalismo, portanto. 

Durante uma entrevista ao programa Espaço 
Público, daTVBrasil, a filósofa e feminista ou, 
melhor dizendo, feminista e filósofa Márcia 
Tiburi deixou isso evidente ao se declarar 
favorável ao assalto:  

Eu sou a favor de muitas coisas que as pessoas 
não são a favor. Eu não vou falar o que eu 
penso... é também complicado você dizer ‘sou a 
favor ou sou contra’.  

Se eu disser que sou a favor, por exemplo, sou a 
favor do assalto. Não, eu penso assim: tem uma 
lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu 
preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo... 
Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Eu 
não vou falar em termos do que eu sou a favor, 
porque, é assim, tem muitas coisas que são muito 
absurdas, mas que se você vai olhar a lógica interna 
do processo, você vai me dizer: ‘sabe, isso seria justo 
dentro de um contexto tão injusto. Muitas violências 
são justas num contexto muito injusto’.

A sra. Márcia Tiburi tem algumas dezenas de livros 
publicados entre romances e teóricos;além do seu 
engajamento em trabalhos de divulgação científica, 
assinando uma coluna na revista Cult. A senhora 
Tiburi é uma intelectual, portanto. 
Sua formação é adorniana (defendeu uma tese de 
doutorado sobre o filósofo Theodor Adorno). 
Percebemos isso, por exemplo, quando ela convida o 
entrevistador para refletir dialeticamente, 
procedimento caro aos pensadores marxistas. 
Entretanto, o termo que ela usa é “ponto de vista da 
inversão”. É um lapso revelador. A anti-tese é 
manifestada como “inversão”, e não como uma 
perspectiva contrária à tese, cujo pressuposto é um 
outro olhar. Na inversão, tudo se altera e, 
consequentemente, o raciocínio deixa de ser 
dialético.

Novamente, há um contraste entre a cultura 
gastronômica europeia e americana, que confirma a 
exposição anterior, mas agora incidindo numa 
crítica à perspectiva dos revolucionários franceses. 
Como afirmei desde o início, a composição de um 
prato requer arte; deve-se conhecer as qualidades 
tanto do item principal quanto dos secundários para 
que o resultado não ofusque a ambos. Essa prática 
também pode ser análoga ao procedimento 
reflexivo daqueles que se dedicam exclusivamente a 
atividade mental – os intelectuais. 
Segundo Thomas Sowell, o intelectual se caracteriza 
por ser aquele que exerce alguma atividade 
exclusivamente dedicada às ideias, conceitos, 
sistemas de pensamento e, para isso, possui um 
repertório mínimo de conhecimento. Nesse ínterim, 
o economista americano faz uma diferenciação 
basilar entre intelecto, inteligência e sabedoria: 

A capacidade para apreensão e manipulação de 
ideias complexas é suficiente para definirmos o 
intelecto, mas não é suficiente para darmos conta 
da inteligência, cuja realidade envolver a 
combinação do intelecto com a capacidade de 
julgamento e acuidade na seleção de fatores 
explicativos relevantes; assim como envolve a 
capacidade de, ao fazer uso das teorias que surgem, 
promover testes empíricos. Inteligência menos 
julgamento é igual a intelecto. Temos também a 
sabedoria, que é a qualidade mais rara de todas – a 
qual se verifica na habilidade de combinar intelecto, 
- 



Em seguida, ela continua realizando o que 
desde o início de sua fala disse que não faria: 
falar o que é a favor. Sua ressalva é de que “tem 
muitas coisas que são muito absurdas”; por isso 
a necessidade do pensamento invertido. Se o 
pensamento normal é lógico, então é sensato; 
se é ilógico, então é absurdo. Apesar do 
simplismo como coloquei, quero enfatizar que a 
fala de Tiburi tem coerência somente por olhar 
o “absurdo” pela “inversão”, por isso é capaz de 
dizer – como realmente faz – que é favorável ao 
assalto. Basta “olhar a lógica interna do 
processo” e invertê-la.

Sua fala embute um apreço exagerado pela 
lógica, principalmente por nela creditar uma 
justificativa para uma ação criminosa e violenta. 
Se a lógica é necessária para um pensamento 
coerente, o seu exagero é loucura:
Todos aqueles que têm tido a infelicidade de 
lidar com criaturas completamente doidas, ou 
que estão no estádio inicial da doença mental, 
sabem que uma de suas características mais 
sinistras é a espantosa clareza nos pormenores: 
as coisas ligam-se umas às outras em um plano 
mais intrincado do que um labirinto. (...) A perda 
de certas afecções sãs tornou-o mais lógico. A 
maneira como se encara, vulgarmente, a 
loucura é errônea: o louco não é o homem que 
perdeu a razão, mas o homem que perdeu tudo, 
menos a razão[1]. 
Essa fala pertence ao escritor Gilbert Keith 
Chesterton, no capítulo inicial de Ortodoxia. 
Sua ironia nos diz, implicitamente, que a 
realidade é maior do que a lógica; há aspectos 
da condição humana que são incoerentes, pois 
extravasam os limites da razão. A lógica não 
explica tudo. Entretanto, há quem a aplique 
para enxergar (e fazer o público ver) coerência 
na incoerência. Na Antiguidade Clássica, estes 
eram chamados de Sofistas, mas também é 
possível aplicá-la aos loucos. O conto “Um 
coração delator”, de Edgar Allan Poe é um 
exemplo: o protagonista pretende a todo 
momento convencer o leitor de que assassinou 
o velho por motivos absolutamente 
compreensíveis e justificados. No entanto, uma 
pessoa comum – provavelmente um não-
intelectual – sabe que assassinar é imoral; 
assassinar deliberadamente é loucura. E o 
mesmo em relação ao assalto. 
A experiência nos mostra que o doido é, 
comumente, um lógico e, frequentemente, um 
lógico bem-sucedido. (...) O doido vive na 
arejada e bem iluminada prisão de uma única 
ideia, e todo o seu espírito converge para um 
ponto afiado e doloroso, sem aquela hesitação e 

complexidade próprias das pessoas normais[1].

Dessa forma, vemos o princípio de loucura que 
Márcia Tiburi incorre ao ensaiar uma 
gororobateórica para justificar o assalto, revelando a 
insensatez – para relembrar Orwell – a que um 
intelectual pode chegar.
A explicação que um doido dá a respeito de qualquer 
coisa é sempre completa e, por vezes, satisfatória, 
num sentido puramente racional. Falando mais 
rigorosamente, podemos afirmar que qualquer 
explicação dada por um louco, se não é conclusiva, 
é, pelo menos, irrespondível[1]. 

Quando não há arte na gastronomia, ou na ausência 
de comprometimento em sua preparação, o prato se 
torna desagradável, insosso. Não me refiro a alta 
gastronomia, mas àquela mais nutritiva: o arroz, 
feijão e bife, às vezes acrescentado de ovo frito. Na 
ausência de comprometimento para combinar 
adequadamente os ingredientes, o resultado é uma 
gororoba. Pode até ser saborosa, mas nunca é de 
aparência agradável e raramente é nutritiva, 
correndo-se o risco de uma disfunção estomacal.
A fala da senhora Tiburi durante a entrevista se 
enquadra nessa categoria, pois pretende temperar 
uma ideia com um ingrediente que não combina. 
Declarar que algo ilógico é lógico sob o ponto de 
vista da inversão é o mesmo que dizer que arroz, 
feijão e bife é um prato doce: basta usar açúcar. 
Dessa forma, quando ideias são combinadas sem 
prudência, o resultado é uma gororoba teórica: 
saborosa para alguns, intragável para muitos, 
indigesta para todos.
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