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Formulário-padrão para a redação de críticas a 
O imbecil coletivo

Nestes dias de progresso velocíssimo, ninguém tem mais tempo para nada, 
e não é justo exigir, de pessoas atarefadas como os intelectuais brasileiros, 
que leiam este volumoso livro só para depois redigirem quinze ou vinte 
linhas que todo mundo já sabe de antemão o que vão dizer. Por esta ra-
zão, forneço aqui este formulário, onde essas amáveis criaturas poderão 
escolher, conforme o estado de seus respectivos fígados, as frases mais 
apropriadas a descrever o que sentem da obra e do autor. 

O. de C.

O. de C., autor deste(a)

 ☐ metralhadora giratória,
 ☐ mistifório reacionário,
 ☐ escandalosa polêmica,

pretende

 ☐ implodir a cultura brasileira.
 ☐ destruir reputações ilibadas.
 ☐ expelir seu excesso de bile.

É um sujeito cheio de:

 ☐ ressentimento e inveja.
 ☐ incompreensão dos caracteres específicos da cultura brasileira.
 ☐ maquiavelismo autopromocional.
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Torna-se evidente que a mentalidade deste autor é

 ☐ neurótica.
 ☐ autoritária e prepotente.
 ☐ nostálgica da Idade Média.

Ele está manifestamente

 ☐ desatualizado com a bibliografia mais recente.
 ☐ em descompasso com a História.
 ☐ fora de si.

No fundo, ele nos parece movido por

 ☐ desejos sexuais recalcados.
 ☐ ambições políticas sórdidas.
 ☐ interesses de empresas multinacionais. 

Preencha, destaque e envie ao editor do seu suplemento cultural.1
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Nota do editor

Esta edição, a primeira de O imbecil coletivo pela Record, firma como de-
finitivo — conforme determinado por Olavo de Carvalho na nota a seguir 
— o conteúdo publicado na versão de 1997; com uma exceção: excluiu-se, 
a pedido do autor, o texto “Judaísmo e preconceito”. Optou-se, assim, por 
não promover qualquer outra modificação relevante na obra, composta 
por textos escritos sobretudo entre 1992 e 1996, ano em que a edição ori-
ginal foi lançada, apesar dos suplementos trazerem algo produzido nos 
primeiros meses de 1997.

Mais de vinte anos depois, nada no livro pode ser compreendido como 
datado, no sentido de ultrapassado, ou inconsistente com o pensamento do 
filósofo. O espírito do tempo, captado por Olavo de Carvalho, é o mesmo, 
senão agravado. Quando raramente necessários, esclarecimentos são feitos 
por notas pontuais deste editor.

Bom exemplo dessa escolha editorial, digamos, conservadora é a “Nota 
prévia à terceira edição”, em que o autor, interpretando a gravura de Dürer 
ora impressa na contracapa deste volume (mas que esteve na capa da versão 
anterior), faz graça com a imagem de um porquinho incluído na lombada 
daquela edição — excluída, porém, desta. Avaliamos que a nota se sustenta 
independentemente da ilustração.

A opção por manter todos os comentários incluídos pelo autor nas qua-
tro edições anteriores — além das já referidas “Nota à quarta edição” e “Nota 
prévia à terceira edição”, há “Adendo”, “Nota à segunda edição”, “Manual 
do usuário”, “Prólogo do prólogo” e “Prólogo” — explica-se objetivamente: 
os textos, ao mesmo tempo que explicitam escolhas de Olavo de Carvalho 
na concepção do conjunto de sua obra, dão boa noção ao leitor sobre o 
alvoroço, nunca superado, que a chegada deste livro causou na chamada 
cena cultural brasileira na segunda metade dos anos 1990. Como se per-
cebe, foi um ai-jesus.
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Duas décadas depois, a propósito, é curioso — quase cômico — ler o 
prólogo à edição original e ver o autor fazer referência à primeira tiragem 
de O imbecil coletivo como modesta. Os anos passaram mesmo, e Olavo de 
Carvalho chegou ao século XXI entre os maiores best-sellers brasileiros, 
com centenas de milhares de exemplares vendidos. O mesmo, porém, não 
se pode dizer de seus detratores.

Carlos Andreazza, junho de 2018

R4195-01(NACIONAL) CS5.indd   16 24/07/2018   16:57:20



17

Nota à quarta edição

Se é verdade que os livros têm seu destino, o deste parece ser o mesmo de 
seu personagem: engordar indefinidamente até estourar. Parece mas não 
é: O imbecil coletivo alcança aqui seu tamanho máximo, e o que seu autor 
tenha a dizer sobre o mesmo ou similar assunto irá para outros volumes. 

Não que o motivo da engorda fosse ilegítimo: havendo constatado que 
este livro tinha a singular propriedade de provar pelo seu destino a vera-
cidade do seu conteúdo, o autor quis apenas documentar em cada nova 
edição o progressivo acúmulo das provas. De fato, provado está: duas 
ou três ou mil cabeças pensam muito pior do que uma. À tese de que o 
imbecil coletivo (o fenômeno, não o livro) é uma coletividade de pessoas 
inteligentes que se reúnem para imbecilizar-se, a intelligentzia local ofe-
receu, coletivamente, respostas muito mais imbecis do que seus membros 
isolados lograriam produzir por suas próprias forças.

Para chegar a este C.Q.D., o livro pagou seu preço: repetiu-se além do 
conveniente, nas páginas finais. 

É preciso parar antes que a reação dos demais leitores venha a comprovar 
outra das teses defendidas neste volume: aquela segundo a qual existem 
limites intransponíveis para a extensibilidade do saco humano.

O imbecil coletivo, portanto, encerra aqui a série crescente dos comen-
tários acerca de si mesmo e, satisfeito de ter provado tudo quanto desejava, 
promete que nas próximas edições virá do mesmo tamanho ou talvez, 
eliminadas eventuais incorreções, um pouco menor.

O autor agradece a todos os que colaboraram, voluntária ou involunta-
riamente, para o sucesso desta obra, e declara que não está nem nunca esteve 
bravo com ninguém, apesar dos traços de cão raivoso com que tentaram 
pintá-lo de maneira escandalosamente projetiva, no sentido freudiano da 
coisa. Também não ligo a mínima para os exercícios de psicologia pejorativa 
que tentaram especular, por trás deste livro, toda ordem de motivações 
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doentias, malévolas, interesseiras ou sinistras que teriam originado no 
autor o desejo de produzi-lo. Algo das motivações reais que me levaram a 
escrevê-lo, bem como daquelas que determinaram certas reações de meus 
antagonistas, se mostrará com plena evidência no meu próximo livro, Como 
vencer um debate sem precisar ter razão: comentários à “dialética erística” 
de Arthur Schopenhauer, bem como em outras obras que já escrevi, estou 
escrevendo ou, Deo juvante, pretendo escrever.

Rio de Janeiro, maio de 1997 
Olavo de Carvalho
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Nota prévia à terceira edição

1. Interpretação da gravura de Albrecht Dürer que ilustra a contracapa desta 
obra profundamente enigmática

Já não se fazem mais maliciosos como antigamente. Se O imbecil coletivo 
fosse publicado na década de 1950, logo apareceria algum espertinho para 
dizer que o autor, vaidosamente, imprimira na lombada seu próprio retra-
to. Como agora ninguém, por mais irritado que estivesse com a obra e o 
autor, se lembrou de fazer essa observação, faço-a eu mesmo, assumindo, 
com um misto de serenidade búdica e indiferença olímpica, todas as suas 
porcas consequências. Sim, leitores, o porquinho da lombada* não é nem 
o prof. Leandro Konder, nem o prof. Emir Sader, nem o dr. Muniz Sodré, 
muito menos qualquer dos outros seres do mundo literofilosófico denun-
ciados neste livro como criadores, sacerdotes e porta-vozes de doutrinas 
imbecilizantes, os quais poderiam imaginar que eu ali os tivesse retratado 
no intuito perverso de lhes atribuir caluniosamente alguma qualidade 
porcina. Nada disso me passou jamais pela cabeça. Bem ao contrário, 
o porquinho sou eu mesmo, inerme e atônito ouvinte dos discursos do 
néscio doutor, como se vê na gravura de Albrecht Dürer que ilustra a 
capa da obra,** e da qual foi recortado o perfil que dá à referida lombada 
o seu toque inconfundivelmente suíno. Quanto ao outro porquinho e aos 
dois gansos, não tenho alternativa senão concluir que são vocês mesmos, 
queridos leitores, condenados comigo a comer no mesmo cocho e a ouvir 
o mesmo discurso. Não pensem, porém, que com isso procuro rebaixar 
nosso estatuto ontológico perante o orador humano que nos embroma 
e atormenta com suas patifarias filosóficas. É verdade, como diziam os 

* Como já explicado, o autor se refere à imagem constante na lombada de edição anterior, excluída 
desta; sem prejuízo, porém, do texto. [N. do E.]
** Nesta edição, a gravura de Dürer ilustra a contracapa. [N. do E.]
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Mamonas Assassinas, que “no mundo animal existe muita putaria”, mas 
ela esgota-se em pura sacanagem gastronômica, no caso dos porcos, e ge-
nésica, no dos gansos, sem afetar os estratos superiores da inteligência, de 
onde estamos, uns e outros, excluídos por falta de diploma universitário. 
Como ponderava Erik Satie, “muitos animais não receberam os benefí-
cios da educação humana”, fato aliás que o ex-ministro Magri e o filósofo 
Renato Janine Ribeiro julgavam sumamente revoltante, no que às vezes 
eu mesmo lhes dou razão, considerando o desempenho intelectual dos 
que a receberam. A esfera da porcaria intelectual estando acima de nossa 
jurisdição, não teria sentido chamar de porcos ou gansos os seus legítimos 
ocupantes, os quais são indubitavelmente humanos, porque, como todo 
mundo sabe, errar é humano. 

2. Esclarecimentos e agradecimentos

Aproveito a ocasião para informar que a presente edição traz umas coisi-
nhas a mais que a segunda, reunidas num “Suplemento do Suplemento”, 
e para agradecer aos leitores que esgotaram a primeira em um mês, a 
segunda em duas semanas. Renovo, também, os agradecimentos que fiz 
nas duas anteriores:

Agradeço à minha esposa, Roxane, pela paciência e inteligência com 
que ouviu e depois leu estas minhas opiniões, ajudando a completá-las 
com mil e uma sugestões interessantes.

Agradeço a José Carlos de Azevedo, pela confiança.
Agradeço a Ronald Levinsohn, a Paulo Mercadante e a José Mário 

Pereira, pela coragem.
Agradeço a Cláudia Levinsohn, a Sandra Teixeira, a Beatriz Lima, a 

Luís Soares, a Cristina de Mattos Manier, a Sílvia Szczupak, a Sofia Bezerra 
Coelho e a todo o pessoal da Faculdade da Cidade, pela ajuda que me deram 
na preparação e edição deste livro.

Agradeço sobretudo a Paulo Francis, a Roberto Campos e a José Oswal-
do de Meira Penna, que vieram em auxílio do franco-atirador em guerra 
contra um exército organizado. 

O. de C.
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Adendo

Paulo Francis não teve tempo de ler estes agradecimentos. Morreu, de ata-
que cardíaco, na manhã de 4 de fevereiro de 1997. Minha amizade com ele 
foi breve, mas profunda e verdadeira. Esse homem de transbordante alegria 
não morreu feliz. Seus últimos dias foram atormentados por perseguições 
e calúnias de uma baixeza incomparável, que bem dão a medida do caráter 
de seus autores e da causa a que servem, pois nada revela melhor a índole 
dos fins do que a natureza dos meios. Algumas delas são comentadas nas 
páginas finais deste livro. 
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Nota à segunda edição 

Certas reações a este livro, ultrapassando a taxa de imbecilidade média 
prevista, tiraram do autor qualquer dúvida que ele porventura ainda tivesse 
quanto à credibilidade da tese aqui defendida, segundo a qual alguma coisa 
nos cérebros dos nossos intelectuais não vai bem. Primeiro foi o Paulo 
Roberto Pires que, não gostando deste livro, inventou outro e escreveu 
sobre ele em O Globo, jurando que era este. Depois vieram André Luiz 
Barros, Gerd A. Bornheim, Muniz Sodré, Emir Sader e Leandro Konder, 
que, reunidos numa página do Jornal do Brasil de 4 de setembro, nada 
dizendo do livro, emitiram estes pareceres a respeito da pessoa do autor:

— Não é nem homem. É um bestalhão. Não vou servir de degrau para 
uma pessoa dessas. É covarde. Se apoia no poder econômico. É direitista. 
Não tem nem diploma.

Diante de tais perdigotos, só resta ao acusado acrescentar à sua tese as 
letrinhas fatídicas:

C.Q.D.2

Detalhes da demonstração o leitor poderá obter no suplemento que reúne 
nas páginas finais do presente volume as respostas do autor a essas e outras 
criaturas inquietas que, à simples audição da palavra “imbecil”, logo saíram 
gritando “É comigo!” e manifestando o desejo incontido de dar com a cara 
na mão do autor. O suplemento destina-se a pedir a essa parcela do público 
que se acalme e aguarde na fila, pois, não havendo escassez de carapuças 
na praça, não há também motivo de afobamento. 

O. de C.
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O Ministério da Saúde adverte:

O imbecil coletivo faz mal aos imbecis individuais.
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Manual do usuário de O imbecil coletivo: 
atualidades inculturais brasileiras e dos volumes que 

o antecederam: A nova era e a revolução cultural: 
Fritjof Capra & Antonio Gramsci e O jardim das 

aflições: de Epicuro à ressurreição de César — ensaio 
sobre o materialismo e a religião civil

Texto lido no lançamento de O imbecil coletivo. Teatro da Cidade, Rio de 
Janeiro, 22 de agosto de 1996.

O imbecil coletivo encerra a trilogia iniciada com A nova era e a revolução 
cultural (1994) e prosseguida com O jardim das aflições (1995). Cada um dos 
três livros pode ser compreendido sem os outros dois. Mais difícil é, por 
um só deles, captar o fundo do pensamento que orienta a trilogia inteira. 

A função de O imbecil coletivo na coleção é bastante explícita e foi de-
clarada no prefácio: descrever, mediante exemplos, a extensão e a gravidade 
de um estado de coisas — atual e brasileiro — do qual A nova era dera o 
alarma e cuja precisa localização no conjunto da evolução das ideias no 
mundo fora diagnosticada em O jardim das aflições. 

O sentido da série é, portanto, nitidamente, o de situar a cultura bra-
sileira de hoje no quadro maior da história das ideias no Ocidente, num 
período que vai de Epicuro até a “Nova Retórica” de Chaim Perelman. Que 
eu saiba, ninguém fez antes um esforço de pensar o Brasil nessa escala. 
Meus únicos antecessores parecem ter sido Darcy Ribeiro, Mário Vieira 
de Mello e Gilberto Freyre, o primeiro com a tetralogia iniciada com O 
processo civilizatório, o segundo com Desenvolvimento e cultura, o terceiro 
com sua obra inteira. Separo-me deles, no entanto, por diferenças essen-
ciais: Ribeiro emprega uma escala muito maior, que começa no homem de 
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Neanderthal, mas ao mesmo tempo procura abranger esse imenso território 
desde o prisma de determinada ciência empírica, a antropologia, e fundado 
numa base filosófica decepcionantemente estreita, que é o marxismo nu e 
cru. Vieira de Mello, com muito mais envergadura filosófica, não se aven-
tura a remontar para trás do período da Revolução Francesa, com algumas 
incursões ocasionais até o Renascimento e a Reforma. Quanto a Gilberto, 
o ciclo que lhe interessa é o que se inicia com as grandes navegações. De 
modo geral, os estudiosos da identidade brasileira deram por pressuposto 
que, tendo entrado na História no período chamado “moderno”, o Brasil 
não tinha por que tentar enxergar-se num espelho temporal mais amplo. 
Estou, portanto, sozinho na jogada, e posso alegar em meu favor o temível 
mérito da originalidade.

Temível porque originalidade é singularidade, e a mente humana está 
mal equipada para perceber as singularidades como tais: ou as expele 
logo do círculo de atenção, para evitar o incômodo de adaptar-se a uma 
forma desconhecida, ou as apreende somente pelas analogias parciais e 
de superfície que permitem assimilá-las erroneamente a alguma classe de 
objetos conhecidos. Entre a rejeição silenciosa e o engano loquaz, minha 
trilogia não tem muitas chances de ser bem compreendida.3

Mas a singularidade, nela, não está só no assunto. Está também nos 
postulados filosóficos que a fundamentam e na forma literária que escolhi 
para apresentá-la, ou antes, que sem escolha me foi imposta pela natureza 
do assunto e pelas circunstâncias do momento. 

Quanto à forma, o leitor há de reparar que difere nos três volumes. O 
primeiro compõe-se de dois ensaios de tamanho médio, colocados entre 
duas introduções, vários apêndices, um punhado de notas de rodapé e 
uma conclusão. O todo dá à primeira vista a ideia de textos de origens 
diversas juntados pela coincidência fortuita de assunto. A um exame mais 
detalhado, revela a unidade da ideia subjacente, encarnada no símbolo que 
fiz imprimir na capa: os monstros bíblicos Behemot e Leviatã, na gravura 
de William Blake, o primeiro imperando pesadamente sobre o mundo, 
o maciço poder de sua pança firmemente apoiado sobre as quatro patas, o 
segundo agitando-se no fundo das águas, derrotado e temível no seu rancor 
impotente. Não usei a gravura de Blake por boniteza, mas para indicar 
que atribuo a esses símbolos exatamente o sentido que lhes atribuiu Blake. 
Detalhe importante, porque essa interpretação não é nenhuma alegoria 
poética, mas, como assinalou Kathleen Raine em Blake and Tradition, a 
aplicação rigorosa dos princípios do simbolismo cristão. Na Bíblia, Deus, 
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exibe Behemot a Jó (40:10), dizendo: “Eis Behemot, que criei contigo.” Apro-
veitando a ambiguidade do original hebraico, Blake traduz o “contigo” 
por from thee, “de ti”, indicando a unidade de essência entre o homem e 
o monstro: Behemot é a um tempo um poder macrocósmico e uma força 
latente na alma humana. Quanto a Leviatã, Deus pergunta “Porventura 
poderás puxá-lo com o anzol e atar sua língua com uma corda?” (Jó, 
40:21), tornando evidente que a força da revolta está na língua, ao passo 
que o poder de Behemot, como se diz em 40:11, reside no ventre. Maior 
clareza não poderia haver no contraste de um poder psíquico e de um 
poder material: Behemot é o peso maciço da necessidade natural, Leviatã 
é a infranatureza diabólica, invisível sob as águas — o mundo psíquico 
— que agita com a língua. 

O sentido que Blake registra nessas figuras não é uma “interpretação”, 
na acepção negativa que Susan Sontag dá a essa palavra: é, como deve 
ser toda boa leitura de texto sacro, a tradução direta de um simbolismo 
universal. Para Blake, embora Behemot represente o conjunto das forças 
obedientes a Deus, e Leviatã o espírito de negação e rebelião, ambos são 
igualmente monstros, forças cósmicas desproporcionalmente superiores 
ao homem, que movem combate uma à outra no cenário do mundo, mas 
também dentro da alma humana. No entanto, não é ao homem, nem a 
Behemot, que cabe subjugar o Leviatã. Só o próprio Deus pode fazê-lo. A 
iconografia cristã mostra Jesus como o pescador que puxa o Leviatã para 
fora das águas, prendendo sua língua com um anzol. Quando, porém, o 
homem se furta ao combate interior, renegando a ajuda do Cristo, então se 
desencadeia a luta destrutiva entre a natureza e as forças rebeldes antinatu-
rais, ou infranaturais. A luta transfere-se da esfera espiritual e interior para 
o cenário exterior da História. É assim que a gravura de Blake, inspirada 
na narrativa bíblica, nos sugere com a força sintética de seu simbolismo 
uma interpretação metafísica quanto à origem das guerras, revoluções 
e catástrofes: elas refletem a demissão do homem ante o chamamento da 
vida interior. Furtando-se ao combate espiritual que o amedronta, mas 
que poderia vencer com a ajuda de Jesus Cristo, o homem se entrega a 
perigos de ordem material no cenário sangrento da História. Ao fazê-lo, 
move-se da esfera da Providência e da Graça para o âmbito da fatalidade 
e do destino, onde o apelo à ajuda divina já não pode surtir efeito, pois aí 
já não se enfrentam a verdade e o erro, o certo e o errado, mas apenas as 
forças cegas da necessidade implacável e da rebelião impotente. No plano 
da História mais recente, isto é, no ciclo que começa mais ou menos na 
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época do Iluminismo, essas duas forças assumem claramente o sentido 
do rígido conservadorismo e da hübris revolucionária. Ou, mais simples 
ainda, direita e esquerda.

O drama inteiro aí descrito pode-se resumir iconograficamente no 
esquema em cruz que coloquei depois em O jardim das aflições, mas que 
já está subentendido em A nova era e a revolução cultural, pois constitui 
a estrutura mesma do enfoque analítico pelo qual procuro aí apreender a 
significação das duas correntes de ideias mencionadas no título: o holis-
mo neocapitalista de Fritjof Capra e o empreendimento gramsciano de 
devastação cultural.

Nesse primeiro volume, a forma adotada inicialmente não podia ser mais 
clara e foi imposta pela natureza mesma do assunto: uma introdução, um 
capítulo para Capra, outro para Gramsci, um retrospecto comparativo e 
uma conclusão inescapável: as ideologias, quaisquer que fossem, estavam 
sempre limitadas à dimensão horizontal do tempo e do espaço, opunham 
o coletivo ao coletivo, o número ao número; perdida a vertical que unia a 
alma individual à universalidade do espírito divino, o singular ao Singular, 
perdia-se junto com ela o sentido de escala, o senso das proporções e das 
prioridades, de modo que as ideologias tendiam a ocupar totalitariamente 
o cenário inteiro da vida espiritual e a negar ao mesmo tempo a totalidade 
metafísica e a unidade do indivíduo humano, reinterpretando e achatando 
tudo no molde de uma cosmovisão unidimensional.

As notas e apêndices, que aparentemente colocam alguma desordem na 
forma do conjunto, servem aí a dois propósitos opostos e complementares: 
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de um lado, indicar as bases mais gerais que o argumento conservava im-
plícitas, mostrando ao leitor que a análise de Capra e Gramsci era apenas 
a ponta visível de uma investigação muito mais ampla que, àquela altura, 
só meus alunos conheciam através das aulas e apostilas do Seminário de 
filosofia, mas que, nas condições de uma vida anormalmente agitada, eu 
não estava certo de poder redigir por completo algum dia; de outro lado, 
indicar que minhas análises não pairavam do céu das meras teorias, mas 
que se aplicavam à compreensão de fatos políticos que se desenrolavam 
na cena brasileira na hora mesma em que eu ia escrevendo o livro — daí 
as arestas polêmicas que dão a trechos desse ensaio uma aparência de 
jornalismo de combate. Se alguns leitores não viram no livro mais que 
essa superfície — como outros não verão em O imbecil coletivo senão a crítica 
de ocasião a certos figurões do dia e em O jardim das aflições um ataque 
ao establishment uspiano —, não posso dizer que perderam nada, pois o 
restante e o melhor do que se contém nesses livros não foi feito realmente 
para esses leitores e é bom mesmo que permaneça invisível aos seus olhos.

Se no primeiro volume permiti que a ideia central fosse apenas esbo-
çada em fragmentos, um tanto à maneira minimalista, para que o leitor, 
antes pressentindo-a do que percebendo-a, tivesse o trabalho de ir buscá-la 
no fundo de si mesmo em vez de simplesmente pegá-la na superfície da 
página, no segundo, O jardim das aflições, segui a estratégia inversa: ser o 
mais explícito possível e dar à exposição o máximo de unidade, obrigando 
o leitor a seguir uma argumentação cerrada, sem saltos ou interrupções, 
ao longo de quatrocentas páginas. Mas, para não dar a ilusão de que essa 
forma completa abrangesse a totalidade do meu pensamento a respeito do 
tema, espalhei ao longo do texto centenas de notas de rodapé que indicavam 
os pressupostos teóricos implícitos, as possibilidades de aprofundamentos 
por realizar (ou já realizados só oralmente em aula), e mil e uma sementes 
de desenvolvimentos possíveis e interessantes, que eu realizaria se tivesse 
uma vida sem fim, mas que os leitores inteligentes bem podem ir realizando 
por sua conta. A unidade de argumentação de O jardim das aflições, que 
na minha intenção, confirmada por alguns leitores, dá a esse livro não 
obstante pesadíssimo e complexo a legibilidade de um romance policial, 
mostra assim não ser a unidade cerrada de um sistema, mas a unidade de 
um holon, como diria Arthur Koestler: algo que, visto de um lado, é um 
todo em si, e, de outro lado, é parte de um todo mais vasto. Essa homologia 
de parte e todo se repete, por sua vez, na estrutura interna do livro, onde 
o evento aparentemente insignificante que lhe serve de ponto de partida 
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já contém, na sua escala microcósmica, ou microscópica, as linhas gerais 
da interpretação global da história do Ocidente, que é apresentada nos 
capítulos restantes. Aqueles leitores que se queixaram de que um livro tão 
substancioso começasse pelo comentário polêmico de um acontecimento 
menor mostraram não compreender bem uma das mensagens principais 
do livro, que é a de que, à luz de uma metafísica da História, não há pro-
priamente acontecimentos menores — o grande e o pequeno estão coeridos 
na unidade orgânica de um Sentido que tudo pervade. Aquilo que nada 
pesa na ordem causal pode muito revelar na ordem da significação.

E, na verdade, se houvesse acontecimentos perfeitamente insignifican-
tes, que nada merecessem senão o desprezo e o silêncio, o terceiro volume da 
série, O imbecil coletivo, não poderia sequer ter sido escrito: pois o que nele 
apresento é um mostruário comentado de banalidades culturais que muito 
significam precisamente na medida em que não valem nada. E, se decidi 
reuni-las num volume, dando-lhes a dignidade de ser lembradas quando 
seus autores já nada mais forem senão sombras no Hades, que é o sepulcro 
do irrelevante, foi precisamente porque entendi que, partindo de cada uma 
delas, e girando em círculos concêntricos cada vez mais amplos, se poderia 
chegar a visões de escala universal semelhantes àquela em que, partindo 
de uma picuinha cultural ocorrida no Museu de Arte de São Paulo, em 
1990, mostrei aos leitores de O jardim das aflições o combate de Leviatã e 
Behemot no horizonte inteiro da história ocidental. E, não podendo refazer 
tamanho esforço hermenêutico a cada nova babaquice cultural que lesse 
nos jornais, decidi reunir algumas e oferecê-las aos leitores como amostras 
para fins de exercício. O imbecil coletivo é, portanto, o livro de tarefas que 
acompanha o texto-base trazido em O jardim das aflições, ficando A nova 
era como abreviatura para principiantes. Quem leia assim O imbecil cole-
tivo, buscando ali as lições de casa para reconstituir, desde três dezenas de 
exemplos, os delineamentos da visão da História e do método interpretativo 
exposto nos volumes anteriores, e buscando sempre a unidade orgânica 
entre a parte e o todo, entre a visão filosófica de uma cultura milenar e as 
amostras da incultura momentânea de um país esquecido à margem da 
História, esse terá conquistado para si a melhor parte do que lhe dei. Pois 
é assim que se leem os livros dos filósofos, mesmo quando se trate apenas 
de um “filósofo autonomeado” como este que lhes fala.

Admito que, se em qualquer dos três livros tivesse adotado uma forma 
expositiva mais ao gosto acadêmico, eu não precisaria estar agora cha-
mando a atenção para uma unidade de pensamento que transpareceria à 
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primeira vista. Mas essa visibilidade custaria a perda de todas as referên-
cias à vida autêntica e o aprisionamento do meu discurso numa redoma 
linguística que não combina nem com o meu temperamento nem com a 
regra que me impus alguns anos atrás, de nunca falar impessoalmente 
nem em nome de alguma entidade coletiva, mas sempre diretamente em 
meu próprio nome apenas, sem qualquer retaguarda mais respeitável que 
a simples honorabilidade de um animal racional, bem como de nunca me 
dirigir a coletividades abstratas, mas sempre e unicamente a indivíduos de 
carne e osso, despidos das identidades provisórias que o cargo, a posição 
social e a filiação ideológica superpõem àquela com que nasceram e com 
a qual hão de comparecer, um dia, ante o trono do Altíssimo. Estou pro-
fundamente persuadido de que somente nesse nível de discurso se pode 
filosofar autenticamente.

Ademais, existe algum mérito pedagógico em não ser bem arrumadinho, 
em poder dispor os dados não na ordem mais costumeira em que os desejaria 
o espectador preguiçoso, mas em desarrumá-los inteligentemente de modo a 
obrigar o leitor a tomar parte ativa na investigação. E há um prazer imenso 
em misturar os gêneros literários quando se é autor de um livreto que antes 
os distinguiu e catalogou com requintes de rigidez formal.4

* * *

Estou imensamente satisfeito de ter podido concluir esta trilogia e de poder 
estar aqui hoje, nesta celebração que para mim é menos a do lançamento 
de um livro que a da conclusão de uma parte, de uma etapa da tarefa que 
me cabe nesta vida. Tarefa que é, em essência, a de romper o círculo de 
limitações e constrangimentos que o discurso ideológico tem imposto às 
inteligências deste país, a de vincular a nossa cultura às correntes milenares 
e mais altas da vida espiritual no mundo, a de fazer em suma com que o 
Brasil, em vez de se olhar somente no espelho estreito da modernidade, 
imaginando que quatro séculos são a história inteira do mundo, consiga 
se enxergar na escala do drama humano ante o universo e a eternidade. 
Tarefa que é, no seu mais elevado e ambicioso intuito, a de remover os 
obstáculos mentais que hoje impedem que a cultura brasileira receba uma 
inspiração mais forte do espírito divino e possa florescer como um dom 
magnífico a toda a humanidade.
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Prólogo do prólogo

Quando comecei a redigir estas páginas, não esperava dar-lhes nem mesmo 
aquela unidade externa e corpórea, que duas capas e uma lombada confe-
rem ao objeto denominado, neste caso mui impropriamente, “livro”, e que 
a rigor se chamaria antes “volume” ou “bloco”. Não obedeciam a um plano 
de conjunto nem tinham sido concebidas no intuito de casar-se umas às 
outras. Nelas se haviam anotado, ao acaso, minhas impressões ante acon-
tecimentos culturais do dia, à medida que os acontecimentos aconteciam, 
sem que nem mesmo neles minha visão atinasse com a unidade de qualquer 
intenção demiúrgica, por mais secreta e sutil que fosse. 

À medida que se acumulavam, porém, notei que refletiam a convergên-
cia impremeditada de meus focos habituais de atenção para um preciso 
ponto. Levado por algum demônio oculto, meu cérebro se tornara cada vez 
mais atento e sensível às tolices irritantes que em doses cada vez maiores 
eu encontrava nos jornais, ditas por homens de letras nesta parte obscura 
do mundo, e das quais o anjo bom, movido pelos cuidados que lhe inspi-
rava o alarmante inchaço do meu saco escrotal, me aconselhava em vão 
guardar a máxima distância e devotá-las a um merecido esquecimento. 
Por efeito seja do acúmulo crescente, seja da minha atenção obsessiva, o 
besteirol letrado começou a tomar a meus olhos quase a forma de um gênero 
literário independente, bem diferenciado e caracteristicamente nacional. 
Sim, do mesmo modo que a Alemanha havia encontrado a sua máxima 
vocação literária na prosa filosófica, a Inglaterra na poesia lírica, a Itália 
no verso épico, a Espanha na narrativa picaresca, a Rússia no romance, a 
França no jornalismo de ideias, o Brasil encontrara a expressão perfeita 
da sua personalidade intelectual no jornalismo da falta de ideias. E, uma 
vez afeito meu espírito ao consumo desse gênero literário tal como Dom 
Quixote se habituara ao dos romances de cavalaria, nada mais podia deter-
-me na busca de novas e cada vez mais deprimentes vivências culturais. 
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Todas as manhãs, quando eu, entre volúpias de masoca, me atirava 
àquelas letras viciosas, o pobre anjo, em vão, tentava dissuadir-me, dirigir 
meu olhar a coisas mais higiênicas, que iam desde a Bíblia até a revista 
Amiga, passando pelos clássicos da literatura e pelas obras dos grandes 
filósofos, bem como pelas cotações da Bolsa, pelas aventuras dos Ca-
valeiros do Zodíaco e pelos anúncios de geladeiras a prazo. E eu, após 
uma breve vista d’olhos nesse material, voltava com redobrada sanha às 
obscenidades culturais em que me deleitava suinamente. Só faltou ele me 
oferecer literatura pornô, o que seria apelação indigna do seu alto ofício, 
mas creio que, se não o fez, foi menos por razões de moralidade do que por 
atinar de antemão com a inocuidade desse expediente, tendo em vista a 
diversa direção tomada, de maneira aparentemente irreversível, pelo meu 
furioso animus legendi. Sim, eu lia tudo, mas tudo o que era cultural, no 
sentido especial que esta palavra assumiu entre nós desde o advento de 
Antonio Gramsci e Michael Jackson: o caderno Ideias do Jornal do Brasil, 
as páginas literárias de O Globo, o Caderno de Sábado do Jornal da Tarde, 
o suplemento Cultura de O Estado de S. Paulo, as revistas semanais Veja e 
IstoÉ, o Suplemento do Recife, as páginas de letras de A Tarde da Bahia 
e do Diário do Paraná — tudo, enfim. Tudo e o Mais!

O pretexto edificante que me movia, segundo eu imaginava no meu 
sonso autoengano, era de índole patriótica. Sim, replicava eu ao anjo, 
leio estas coisas em busca de um vestígio de inteligência, de um aceno de 
esperança, de um sinal ao menos por que possa defender o meu país ante 
o trono do Altíssimo, mostrando-Lhe que não foi em vão que nos deu 
neurônios. O guardião de minh’alma perdia a paciência:

— Ma che brutta bestia! (Desculpem o idioma: Na infância fui educado 
por padres italianos, e fiquei com a impressão de que os anjos falam italiano. 
Doravante traduzo.) Ficas aí te fazendo de advogado do indefensável, e da-
nas tua própria alma com alimentos venenosos? Vai trabalhar, vagabundo!

Não sei bem dizer quando se deu a virada interior, em que o intuito 
patriótico se converteu ou perverteu de vez em masoquismo assumido. Foi 
aí que comecei a colecionar e ordenar estas notas. Então me disse o anjo:

— Se queres mesmo, então vai, sela teu destino: torna-te colecionador 
de asneiras. Mas, por Deus!, que não seja em pura perda. Dá a essas tuas 
dores autoinfligidas uma utilidade e um sentido. Faze um livro, não para 
mostrar a Deus, que já sabe de antemão tudo o que te faz enxergar, mas 
para aqueles mesmos que não se enxergam e por não se enxergarem se 
mostram, quando deviam ocultar-se. Faze o trabalho do espírito: mostra-os 
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a si mesmos, para que os humilhe o que os lisonjeou um dia, e, tombando 
de quanto mais alto subiram, conheçam que humanos são. Junta teus 
papéis, compõe massuda escritura, se rude e tosca não vem ao caso, mas 
que não minta. E, para que não caias onde caíram aqueles de quem falas, 
toma tento: não te glories de ser a consciência de ninguém, pois o bem que 
acaso fizeres não será obra tua, e sim efeito da alquimia divina, que pode 
transmutar em bem até o vício de ler o que não presta. 
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Prólogo

Reúno aqui umas notas que fui tomando à margem do noticiário cultural 
brasileiro entre 1992 e 1996. Referem-se todas a um tema único: a alienação 
da nossa elite intelectual, arrebatada por modas e paixões que a impedem 
de enxergar as coisas mais óbvias. São observações esparsas, não pretendem 
traçar um diagnóstico de conjunto, mas indicam fortemente no sentido 
de uma suspeita: a suspeita de que algo no cérebro nacional não vai bem.5 

Todas tomam como ponto de partida algum acontecimento cultural 
local — um espetáculo, a edição de um livro, as palavras de algum figurão 
ditas em entrevista — e procuram desentranhar as concepções de ordem 
geral que encerram, julgando-as em seguida do ponto de vista da coerência 
intrínseca, da confrontação com os fatos e das exigências de uma cultura 
superior. Compensando, porém, a homogeneidade dos temas e a unidade 
do critério que os interpreta e julga, é múltiplo o enfoque e variado o es-
tilo, motivo pelo qual se encontrarão aqui desde breves ensaios filosóficos 
(“Rorty e os animais” e “Nota sobre Charles S. Peirce”) e de crítica cultural 
(“O imbecil coletivo” e “Christopher Lasch”) até esboços humorísticos 
(“Ideias vegetais” e Apêndices) e meras notas jornalísticas, de modo que o 
leitor, girando de posição, não sinta o desconforto do assunto.

Este livro completa a trilogia que, iniciada com A nova era e a revolução 
cultural: Fritjof Capra & Antonio Gramsci e prosseguida com O jardim das 
aflições: de Epicuro à ressurreição de César — ensaio sobre o materialismo 
e a religião civil, consagrei ao estudo da patologia intelectual brasileira no 
novo panorama do mundo. A função dele na série é mostrar, por meio de 
exemplos, a extensão e a gravidade de um fenômeno de que o primeiro 
deu o alarma e cuja localização na História das Ideias no Ocidente foi 
estudada no segundo.6

A seleção das amostras é fortuita. Encontrei-as na imprensa. Certo ou 
errado, achei que podiam compor um exemplário significativo do estado 
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de espírito dos letrados brasileiros na presente fase da nossa História. 
“Letrado”, na maioria dos casos, é apenas um modo de falar: designa as 
pessoas que teriam a obrigação de sê-lo, em razão de cargo, ofício, fama 
ou pretensão. 

O leitor talvez se espante de que alguns dos fatos aqui abordados não 
tenham por cenário o Brasil e sim os Estados Unidos.7 Mas é que não falo 
da cultura norte-americana tal como a veem os americanos do norte, mas 
tal como ela aparece aqui, na nossa imprensa literária. O material é de 
lá, mas o recorte seletivo é nosso: revela nossos interesses e prioridades. 
Em segundo lugar, e como se vê por esse recorte mesmo, a confusão local 
consiste, quanto a alguns aspectos essenciais, num reflexo da crise da inte-
ligência norte-americana. Cronicamente incapaz de qualquer pensamento 
independente, a intelectualidade brasileira compensa sua míngua de força 
criadora com um excesso de sensibilidade para as oscilações do mercado 
de ideias no mundo: ninguém, como os nossos letrados, tem um senso tão 
agudo da “atualidade” e uma pressa tão descarada de renegar da noite para 
o dia suas devoções da véspera, à menor suspeita de estarem “superadas”. 
Volúveis e inseguros, esfalfam-se por acertar o passo com as badaladas do 
relógio da moda, esse eco da História que tomam pela História mesma. 

O desejo de segurança é um impulso normal do ser humano. Foi ele 
que impeliu os primeiros filósofos a buscarem uma verdade para além das 
flutuações da opinião. Mas esse desejo toma, entre os intelectuais brasilei-
ros, um sentido caricatural e perverso. Em vez de buscar segurança numa 
intuição direta e pessoal, imaginam poder encontrá-la na adesão coletiva 
e epidêmica às tendências de prestígio mais recente no que chamam “os 
grandes centros produtores de cultura” — expressão que já revela toda uma 
concepção coisista e mercadológica do que seja cultura. Temerosos demais 
para tentarem atinar por si com o certo e o errado, encontram alívio e 
proteção no sentimento de estar em dia com a opinião mundial, ou com o 
que tal lhes parece.8 Isso os poupa de um esforço angustiante, reduzindo a 
atividade da inteligência a uma operação de aritmética elementar, dedicada 
a buscar, em vez da ordem das razões, a mera soma das opiniões. Foi assim 
que, de cópia em carbono da moda francesa, evoluímos para nos tornar 
uma reprodução em fax da mentalidade norte-americana. Quando, nas 
últimas três décadas, a crise do comunismo foi minando o prestígio das 
grandes divas intelectuais do marxismo europeu, como Jean-Paul Sartre, 
Althusser, Lukács, a bússola intelectual brasileira girou de Paris para Nova 
York,9 onde despontavam duas poderosas correntes de modas culturais: a 

R4195-01(NACIONAL) CS5.indd   40 24/07/2018   16:57:22



41

Nova Esquerda e a Nova Era, New Left e New Age. Desde a década de 1960, 
o Brasil foi-se tornando cada vez mais dependente dos EUA em matéria 
de ideias. E aí se somaram várias circunstâncias nefastas, para produzir o 
quadro presente da nossa miséria cultural. 

Primeira: A transferência da nossa matriz cerebral para Nova York 
deu-se justamente no momento em que os EUA entravam num declínio 
intelectual alarmante. Isso já mostra nossa radical desorientação, nossa 
dificuldade de selecionar as influências segundo uma escala de prioridades 
sensatas, nossa propensão a guiar-nos pelos sinais enganosos do brilho mo-
mentâneo. No romantismo preferimos Victor Hugo a Hölderlin. Em 1922, 
quando havia no mundo um Rilke, um Yeats, seguimos a estrela cadente de 
Marinetti. Nos anos 1950, ignoramos Husserl para seguir Jean-Paul Sartre, 
seu reflexo esmaecido. Agora deslumbramo-nos com a fosforescência de 
um Richard Rorty, de um Fredric Jameson, sem nos darmos conta de que 
é um desperdício importar novas maquiagens para filosofias defuntas, já 
que a produção local de cosméticos funerários é autossuficiente.10

Segunda: O descrédito mundial do marxismo coincidiu, no tempo, com 
a ascensão das esquerdas ao primeiro plano da política nacional; e justa-
mente na hora de sua maior glória, elas se encontram mais desorientadas do 
que nunca, sem outros modelos a copiar senão os resíduos da decomposição 
intelectual norte-americana. E como a intelectualidade esquerdista ocupou 
todos os postos estratégicos da indústria de prestígios — dominando as 
universidades, as comunicações, o mercado de livros —, ela contaminou 
com a sua indigência a totalidade da vida cultural brasileira.11

Terceira: Nosso declínio intelectual foi acompanhado de um notável 
progresso dos meios materiais de difusão da cultura: ampliação e moder-
nização da indústria livreira, abertura de espaços para o noticiário cultural 
na TV e nas rádios, aumento prodigioso do número de vagas universitá-
rias, multiplicação das verbas oficiais para a produção cultural etc. Assim, 
quanto mais baixa a qualidade das ideias, mais largos os canais por onde 
se despejam na cabeça do povo — a latrina mental dos intelectuais. Pior 
ainda: premiando de supetão o intelectual jovem, despreparado e sem 
lastro interior, o sucesso atua como o sinal encorajador de que um imbecil 
precisa para se tornar um imbecil arrogante. 

Mas aconteceu — quarta circunstância — que a arrogância palavrosa da in-
telectualidade encontrou, no ambiente de indignação popular contra a miséria 
e a corrupção, o mais potente dos estímulos que as almas insinceras necessitam 
para livrar-se do último vestígio de compostura: um pretexto moralizante. 
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Quando a leviandade, a tolice, a arrogância pretensiosa são convidadas a subir 
ao palanque para discursar em nome da “ética”, não há mais limites para os 
progressos da inconsciência: a moralidade é o último refúgio dos imbecis.12

O quadro fecha-se no instante em que alguns espertalhões da geração 
mais velha, vendo ascenderem ao primeiro plano da vida pública esses ba-
talhões de jovens desprovidos de juízo próprio e necessitados, por isso, de 
plantar no solo do apoio coletivo as mudas raquíticas de seus pensamentos, 
perceberam — quinta circunstância — que podiam canalizar o potencial 
desses meninos em proveito de uma estratégia política determinada, bastando 
carapintá-los um pouco. É de massas de jovens pseudoletrados que se compõe, 
precisamente, o “intelectual coletivo” do gramscismo: o aparelho partidário 
de agitação e propaganda, onde a distribuição de frases feitas, de preconceitos 
e de cacoetes mentais faz as vezes de vida intelectual. Daí o título deste livro.

Mas esse título é mais do que uma alusão satírica. Ele ilustra com 
um mínimo de imprecisão uma das propriedades essenciais daquilo que 
se convencionou chamar a intelligentzia. Essa palavra russa, convém 
lembrar, não abrange em seu significado todas as pessoas empenhadas 
em tarefas científicas, filosóficas ou artísticas, mas somente aquelas que 
falam com frequência umas com as outras e se persuadem mutuamente 
de estar colaborando para algo que juram ser o progresso social e político 
da humanidade. Pensadores eminentes como Kurt Gödel ou Edmund 
Husserl, poetas de primeira grandeza como Blake e Saint-John Perse, 
homens espirituais de elevada estatura como Râmana Maharshi ou René 
Guénon não fazem parte da intelligentzia, seja porque estão pouco se 
lixando para o progresso social e político da humanidade, seja porque, 
ocupando-se preferentemente de assuntos intemporais, ficam à margem 
daquilo que seus contemporâneos entendem como “os grandes debates 
do nosso tempo” — a logomaquia universal que, se não produziu desde a 
Revolução Francesa nenhum resultado intelectualmente valioso, ao menos 
elevou de certo modo a um plano superior de existência uns 200 milhões 
de seres humanos, alçando-os deste baixo mundo para o assento etéreo, 
já que esse é mais ou menos o número de vítimas das guerras ideológicas 
dos últimos dois séculos. Em nada tendo colaborado para esse resultado, 
os seis personagens referidos não são, portanto, intelectuais no sentido em 
que o são Voltaire, Plekhanov, Sartre e D. Marilena Chaui.

Uma vez compreendido o que é a intelligentzia,13 a expressão que nomeia 
este livro adquire plena clareza como designação de uma das atividades 
principais dessa categoria de seres. O imbecil coletivo não é, de fato, a 
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mera soma de certo número de imbecis individuais. É, ao contrário, uma 
coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se 
reúnem movidas pelo desejo comum de imbecilizar-se umas às outras. Se 
é desejo consciente ou inconsciente não vem ao caso: o que importa é que 
o objetivo geralmente é alcançado. Como? O processo tem três fases. Pri-
meiro, cada membro da coletividade compromete-se a nada perceber que 
não esteja também sendo percebido simultaneamente por todos os outros. 
Segundo, todos juram crer que o recorte minimizador assim obtido é o 
único verdadeiro mundo. Terceiro, todos professam que o mínimo divisor 
comum mental que opera esse recorte é infinitamente mais inteligente do 
que qualquer indivíduo humano de dentro ou de fora do grupo, já que, 
segundo uma autorizada porta-voz dessa entidade coletiva, “a psicaná-
lise, com o conceito de inconsciente, e o marxismo, com o de ideologia, 
estabeleceram limites intransponíveis para a crença no poderio total da 
consciência autônoma, enfatizando seus limites” (sic).14 Assim, se um dos 
membros da coletividade é mordido por um cachorro, deve imediatamente 
telefonar para os demais e perguntar-lhes se foi de fato mordido por um 
cachorro. Se lhe responderem que se trata de mera impressão subjetiva 
(o que se dará na maioria dos casos, já que é altamente improvável que 
os cachorros entrem num acordo de só morder as pessoas na presença de 
uma parcela significativa da comunidade letrada), ele deve incontinenti 
renunciar a considerar esse episódio um fato objetivo, podendo, po-
rém, continuar a falar dele em público, se o quiser, a título de expressão 
pessoal criativa ou de crença religiosa. Para o imbecil coletivo, tudo o 
que não possa ser confirmado pelo testemunho unânime da intelligentzia 
simplesmente não existe. Compreende-se assim por que o mundo descrito 
pelos intelectuais é tão diferente daquele onde vivem as demais pessoas, 
sobretudo aquelas que, imersas na ilusão do poderio total da consciência 
autônoma, acreditam no que veem em vez de acreditar no que leem nos 
livros dos professores da USP.

O presente livro, portanto, trata daquilo que não existe: daquilo que está 
fora do mundo tal como o concebe a intelligentzia, mas que está limítrofe 
à sua circunferência e pode ser enxergado com perfeita nitidez por quem 
quer que consinta em deixar de ser um intelectual por uns minutos e dê 
uma espiada fora, fazendo uso, mesmo discreto, dos poderes limitadíssimos 
da sua consciência individual. 

Muitos verão neste livro um requisitório, uma diatribe furibunda e pe-
çonhenta contra os intelectuais brasileiros. Pessoas nas quais os hormônios 
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da emoção são mais ativos do que as luzes da inteligência15 são incapazes 
de compreender que às vezes temos de dizer coisas horríveis não porque 
elas brotam do nosso estômago, mas porque entram pelos nossos olhos; 
que não dizemos o que queremos, mas o que vemos — e que o fazemos 
sem nenhum prazer, muito menos o prazer hipócrita de um moralista 
de palanque, que se imagina bom quando consegue provar que alguém é 
ruim. Acusadoras compulsivas, pertinazes atribuidoras de suas próprias 
intenções a outrem, são ineptas para conceber que aquele que diz palavras 
amargas pode não ser movido pelo intuito de denunciar, de acusar, mas de 
descrever e advertir; e que se o discurso vem num tom de franqueza brutal, 
é porque o estado de coisas descrito ultrapassou os limites do tolerável e 
a advertência já vem tarde.

Não tenho a menor dúvida de que este livro terá, numa boa fatia dos 
ambientes letrados, a recepção-padrão dada a outros tantos livros brasi-
leiros, alguns até bem melhores, que tinham por objetivo fazer pensar: o 
completo silêncio quanto ao conteúdo, uma floração majestosa de fofocas 
e calúnias quanto à pessoa do autor.16 É característico da nossa baixeza 
intelectual que, quanto menos alguém compreende o simples enunciado de 
uma ideia, mais se julga capacitado a diagnosticar os motivos psicológicos 
profundos e até mesmo inconscientes que teriam levado o autor a produzi-
-la. Isso tem a indiscutível vantagem de desviar a discussão dos terrenos 
áridos da filosofia, da ciência etc. para as férteis planícies da psicanálise 
de botequim, onde todo brasileiro se sente um expert tanto quanto em 
técnica de futebol, economia política e mecânica de automóveis. Os mo-
tivos diagnosticados são invariavelmente mórbidos ou sinistros — ódio à 
humanidade, complexo de Édipo, homossexualismo enrustido, machismo 
porco-chauvinista, egolatria demencial, inveja recalcada, ressentimento 
neurótico, desejo furioso de autopromoção etc. etc. —, de modo a en-
cobrir a pessoa do autor com uma máscara suficientemente antipática 
para dissuadir qualquer leitor de fazer um esforço para compreendê-lo. 
Homens verdadeiramente grandes — um Mário Ferreira dos Santos, um 
Gilberto Freyre, um Otto Maria Carpeaux, um Oliveira Vianna — foram 
abundantemente submetidos a esse tipo de maquiagem caricaturante, de 
modo que, vendo-os reduzidos a estereótipos de fácil apreensão, cada leitor 
potencial crê já conhecê-los o bastante para poder dispensar-se de examinar 
de perto o que escreveram. Por que haveria eu de escapar a semelhante 
destino? A intriga e a calúnia — às vezes nada espontâneas, mas dirigidas 
com precisão e espírito de sistema desde os centros interessados — têm 

R4195-01(NACIONAL) CS5.indd   44 24/07/2018   16:57:22



45

sido no Brasil a forma mais usual de crítica literária.17 Parece que ninguém 
se dá conta de quanto o país todo — caluniadores inclusos — perde com 
isso. Pois a rede de temores vãos, desconfianças, preconceitos e prevenções 
supersticiosas que esse hábito lança sobre a nossa vida cultural aprisiona 
a inteligência brasileira num complexo neurótico e incapacitante, frustra 
o intercâmbio das inspirações, estanca o fluxo das ideias, sufoca as forças 
criadoras e nos condena à perpétua anemia espiritual.18

Mas há sempre muitos leitores bons, desejosos de compreender mesmo 
aquilo que à primeira vista os desagrade. Esses não me levarão a mal a 
priori, imaginando que atribuir intenções seja o mesmo que compreender; 
e notarão desde logo um fato que contradiz, na base, qualquer diagnóstico 
de hidrofobia literária que algum desafeto mais ousado pretenda me passar 
com a autoridade científica que lhe é conferida pelo décimo copo de cacha-
ça: o fato de que, no país do corporativismo, onde cada qual só discursa 
pro domo sua, este que lhes fala é um raro e não despiciendo exemplo de 
brasileiro capaz de fazer graves censuras ao seu próprio grêmio, punindo, 
como recomenda a sabedoria milenar do I Ching, sua cidade natal antes de 
fustigar a alheia. Pois, tendo vivido trinta anos e picos de meu trabalho 
de jornalista, escritor, professor e conferencista, que raio de outra coisa 
sou senão um membro do clã dos letrados? O discurso anticorporativo 
está na moda, tem buena prensa, e um público ingênuo não se dá conta de 
que falar contra o corporativismo alheio é com frequência apenas um jeito 
elegante de fortalecer o próprio. Invertendo essa fórmula maliciosa, critico 
aqui os meus. E, pela tiragem modesta deste livro, que não será decerto 
lido pelas multidões incultas, ninguém dirá sem grave injustiça que lavei 
nossa roupa suja fora de casa. É claro que estabeleço uma distinção entre 
os homens letrados em geral e, como foi dito acima, a intelligentzia em 
especial, atribuindo exclusivamente a esta última a jurisdição do imbecil 
coletivo. Mas a intelligentzia está para a classe culta como a parte para o 
todo, como um ramo da família está para a família, e sua pretensão mesma 
de falar em nome da família inteira justifica que eu me dirija a ela como a 
gente do mesmo sangue — de igual para igual, no tom irritado de quem 
não fala de cima, julgando e condenando com neutra autoridade, mas se 
sente contaminado e envergonhado pelas culpas dos seus.

Quanto ao subtítulo, insere francamente este trabalho no gênero lite-
rário inaugurado por Osman Lins: estudos de problemas inculturais. Um 
gênero a que o ambiente nacional, a julgar pelos sinais dos tempos, não so-
negará tão cedo nem temas nem motivos.19 Sonegará apenas oportunidades 
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de publicação. O lugar certo para trabalhos deste gênero é, manifestamente, 
a imprensa diária ou semanal, já que eles acompanham jornalisticamente 
o desenrolar dos fatos e se distinguem do puro noticiário apenas ao pro-
curar, na retaguarda mais ampla da História cultural, a ligação entre o 
curso dos dias e o rolar dos séculos, tal como aparece aos olhos de uma 
consciência autônoma. Mas não creio que exista, na imprensa brasileira, 
uma atmosfera propícia à discussão dos temas aqui presentes, pela simples 
razão de que o jornalismo é o templo mesmo da intelligentzia e de que as 
pautas de redação constituem o traslado fiel do recorte minimizador acima 
referido, isso caso não constituam o seu molde. E se não há nas páginas 
de jornais um lugar para esses temas, muito menos há para a linguagem 
muito pessoal e direta, às vezes abertamente desaforada, em que me sinto 
mais à vontade para falar deles — não porque seja um sujeito explosivo 
ou ranheta por natureza, mas porque há décadas não escuto neste país 
senão a voz do imbecil coletivo e porque, tenham ou não sido confirmados 
pela psicanálise e pelo marxismo, existem limites intransponíveis para a 
extensibilidade do saco humano. 

Até umas décadas atrás, o jornalismo brasileiro ainda não adquirira 
consciência do seu poder supremo e consentia em ecoar o pensamento 
vindo de fora, muitas vezes pessoal e direto no conteúdo e no tom. Depois, 
a padronização da técnica jornalística trouxe o império do pensamento 
mediano e da linguagem morna, escorado em toda uma tecnologia da 
precaução, em toda uma engenharia da dubiedade.20 Bilinguis maledictus. 
Ao mesmo tempo, o jornalismo — junto com seu irmão siamês, o marke-
ting — erguia-se de sua posição de servidor da cultura para se tornar seu 
modelo e senhor, rebaixando a produção cultural a um eco passivo do 
noticiário do dia.

Outro obstáculo à publicação destes textos em jornal é o seu tamanho. 
As modificações “técnicas” introduzidas no nosso jornalismo a partir da 
década de 1960 timbram em cortar tudo pelo molde da crônica, do suelto 
ou do “pirolito”, e um articulista de ideias é hoje um sujeito que dispara 
meia dúzia de frases de efeito sobre um leitor desatento e vai para casa todo 
envaidecido de sua habilidade de resumir a Bíblia em um parágrafo, quando 
Deus precisou de nada menos que dez. Afirmar é fácil, provar é difícil. O 
enunciado de um teorema espreme-se em uma linha; a demonstração pode 
requerer várias páginas. A norma jornalística vigente implica nada menos 
que uma proibição de provar, uma obrigação estrita de ater-se à afirmação 
peremptória, se possível proferida naquele tom de autoridade que, dissua-
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dindo os possíveis objetores, abrevia razoavelmente a conversa. A preguiça 
de ler vem em auxílio da norma, condenando como “prolixo” tudo que vá 
além da asserção pura e simples. Isso acaba por fazer do jornalismo aquilo 
que dizia Conrad: uma coisa escrita por idiotas para ser lida por imbecis.

Por isso, estes artigos, escritos no estilo de um tipo de publicação que 
não existe mais, acabaram virando livro — um jornalismo sem jornal. Dos 
trabalhos aqui presentes, só uns poucos saíram na imprensa: um no mais 
modesto — ainda que não o menos valoroso — jornal carioca, a Tribuna 
da Imprensa, outro no Jornal do Brasil, outros dois num recém-fundado 
caderno literário de O Globo, e um numa revista para jornalistas, um am-
biente de família onde esses profissionais se permitem o luxo da franqueza, 
que reprimem no exercício público de seu ofício com uma austeridade de 
santos ascetas.

Bons amigos recomendam-me que não fale assim, que modere o tom, 
que selecione os alvos e ataque um por vez de modo a não voltar todos 
contra mim de um só golpe. Inúteis precauções. A maledicência não é 
racional na escolha de suas vítimas. Posso cair em suas garras por uma 
frase infeliz, como posso escapar delas malgrado uma farta distribuição 
de verdades amargas. A fortuna é mais sábia do que a astúcia — e astúcia, 
ademais, não é o meu forte, notória que é entre meus conhecidos a minha 
demora em perceber quando alguém me faz de trouxa.21

Por fim, digo que só teria sentido contornar as suscetibilidades de grupos 
e facções caso meu livro se dirigisse a grupos e facções. Ora, ele dirige-se 
exclusivamente ao leitor individual, na solidão da sua consciência, naquele 
seu fundo insubornável de que falava Ortega y Gasset, que todo homem tem 
e onde ele é capaz de admitir, entre quatro paredes, verdades que renega em 
público. Dirijo-me ao que há de melhor no íntimo do meu leitor, não àquela 
sua casca temerosa e servil que diz amém à opinião grupal por medo da 
solidão. Fazer o contrário seria um desrespeito. Portanto, iracundo leitor, 
não me censure em público antes de certificar-se de que não me dará razão 
na intimidade, quando, no coração da noite, as palavras que lhe brotarem 
de dentro não encontrarem outro interlocutor senão o silêncio imenso.22

Maio de 1996
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Da América para o mundo

Em abril de 1962, o jornal Novos Rumos, órgão do Partido Comunista 
Brasileiro, publicou as seguintes linhas: 

Cabe-nos rever uma outra atitude completamente enraizada entre nós, 
e que evidencia uma verdadeira letargia mental. Trata-se do hábito 
de raciocinar dentro de esquemas fixos. Este “método” de raciocínio 
se limita a apanhar os fatos e a enquadrá-los dentro do esquema pré-
-determinado. Exemplo é o esquema “revolucionário × reacionário”. 
Segundo este esquema, tudo o que temos de fazer é classificar as pessoas, 
os atos e os fatos em “revolucionários” ou “reacionários”. Feito isto, 
está concluída a “tarefa”. Como poderemos compreender a realidade, 
mantendo esta atitude?23

Decorridos 32 anos desde o tempo em que um obscuro doutrinador comu-
nista de um país periférico podia publicar essa advertência num jornaleco 
de agitprop para operários, um eminente crítico de arte norte-americano, 
escrevendo para a jovem elite intelectual do seu país, se vê na contingência 
de explicar o seguinte:

Como escritor, rejeito não apenas o argumento pós-estruturalista de que 
todo texto é indeterminado, mas também a renovada tentativa de julgar 
a literatura em termos da sua suposta virtude social. Através disto, 
entramos numa terra-do-nunca marxista, estranha, nostálgica, onde 
se exibem todos os mais retrógrados fantasmas da Literatura como 
Instrumento de Utilidade Social. Assim, lemos na nova Columbia 
History of the American Novel que Harriet Beecher Stowe é melhor 
romancista que Melville, por ser mulher e “socialmente construtiva”, 
pois A Cabana do Pai Tomás ajudou a levantar os americanos contra a 
escravidão... ao passo que o capitão do Pequod era um símbolo laissez-
-faire do individualismo capitalista, com uma atitude condenável com 
relação às baleias...
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Está em Robert Hughes, Cultura da reclamação.24 Hughes prossegue: 

Esses hábitos atrasados de julgar escritores em termos de sua suposta ca-
pacidade de aprimorar a consciência social [...] são mais negativos ainda 
para estudantes que saem com a impressão de que a resposta correta a 
um texto é medi-lo com um grosseiro metro de correção política [...]. A 
política não deve impregnar tudo [...]. Certas obras de arte trazem men-
sagens políticas embutidas em sua estrutura. Mas é de uma ingenuidade 
atroz supor que essas mensagens esgotam o conteúdo da arte como arte, 
ou em última análise determinam o seu valor. Por que, então, está na moda 
julgar a arte em termos políticos? Provavelmente, ensina-se isso porque 
é fácil de ensinar. Divide claramente a extensa república das letras em 
mocinhos e bandidos, e alivia o aluno do fardo da empatia imaginativa, 
das dificuldades da discriminação estética.

E por aí vai, páginas e páginas, com toda a paciência e delicadeza, tentando 
explicar à juventude letrada da Universidade de Colúmbia aquilo que três 
décadas antes, num país inculto, um comunista podia dizer a operários 
comunistas em breves palavras rudes e francas, sem qualquer temor de 
ferir suscetibilidades políticas ou “éticas”.

Não hesito em concluir que no Partido Comunista Brasileiro de 1962 
havia uma atmosfera mais culta, mais compreensiva, mais civilizada, 
do que na Universidade de Colúmbia hoje em dia. Muita gente ali sabia 
que Marx, apreciador de Homero e Ésquilo, admitia a perenidade do 
valor estético para além da oportunidade política das obras; e a con-
fusão da arte com a mera propaganda era vista como um radicalismo 
pequeno-burguês, hostil à cultura e contaminado de fascismo. O artigo 
de J. Miglioli — provavelmente um pseudônimo — atesta que, se havia 
entre os militantes algum resíduo dessa confusão, era apenas como efeito 
espontâneo da pura letargia mental, e não como crença formalmente 
assumida. O que vemos, porém, na universidade norte-americana, é a 
redução explícita e programática da arte à propaganda política, coisa 
que nenhum teórico comunista ousou jamais defender, na medida em que 
nunca houve incompatibilidade essencial entre marxismo e senso do 
ridículo. 

Essa redução, na verdade, está abaixo de toda crítica, e mesmo um jornal 
comunista de quinta categoria como Novos Rumos não tocava no assunto 
senão de passagem e a contragosto, como quem abrevia discretamente 
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a confissão de uma fraqueza, ao passo que Hughes se vê constrangido a 
longas, didáticas e humilhantes explicações para fazer-se compreender 
pelos meninos supostamente highbrow de Colúmbia.

Que a nação norte-americana, após ter-se empenhado por mais de meio 
século na tarefa amarga e necessária de livrar-nos do comunismo, agora 
distribua ao mundo, a título de cultura acadêmica, um lixo que nem mesmo 
o embotado olfato soviético poderia suportar, é sinal de que alguma coisa 
de muito grave ali acontece. A luta vitoriosa contra o comunismo deixou 
no vencedor algo mais que cicatrizes gloriosas: tendo matado o gigante a 
dentadas, o herói descobre agora que o falecido era aidético. Alguns dos 
traços mais repugnantes da velha mentalidade comunista reaparecem 
ampliados na produção cultural exportada pelos EUA, só que rotulados 
como inofensivos e próprios para o consumo pelo carimbo da Food and 
Drug Administration.

A contaminação do herói não é um caso excepcional na mitologia. 
Edmund Wilson, outro eminente crítico norte-americano, de uma gera-
ção que teve a sorte de ir para o além antes do advento da nova Columbia 
History of the American Novel, observou exatamente isso, na memorável 
interpretação que fez do Filocteto de Sófocles.25 Filocteto, poderoso ar-
queiro, salva sua cidade, repelindo uns invasores, mas é ferido no pé. A 
chaga exala um fedor insuportável, e os habitantes da cidade, preferindo 
a higiene à gratidão, mandam o herói para o exílio. Da minha parte, já 
exilei o Filocteto norte-americano, abstendo-me de consumir, exceto 
com as maiores precauções antissépticas, as produções da sua cultura 
acadêmica atual, marcadas pela mistura de barbarismo com pseudoeru-
dição pedante (mistura que os consumidores brasileiros parecem apreciar 
acima de toda iguaria, a julgar pelo número de traduções e resenhas). 
Ingratidão? De forma alguma. Feridas no pé representam, no simbolis-
mo universal, a expiação de culpas, de que não estão isentos os heróis. 
A condenação é justa, e o exílio não durará para sempre. Ou a ferida 
secará — se não for continuamente reaberta por grupos de ressentidos 
credores morais da sociedade norte-americana, incapazes de avaliar a 
diferença entre suas aspirações gremiais e os interesses da humanidade 
—, ou, como na peça, o herói será chamado de volta ante a iminência 
de nova invasão. 

O perigo é que enquanto isso a infecção ameaça contaminar o resto 
do mundo: a intelectualidade esquerdista, destituída de luz própria, está 
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sempre em busca de um farol profético e, desamparada pela queda de 
Moscou, volta-se agora para Colúmbia e Princeton, com o servilismo 
da prostituta que, na guerra entre proxenetas, abandona o vencido pelo 
vencedor. Os Estados Unidos ascendem à liderança intelectual do mundo 
no momento exato em que são acometidos de um inquietante ataque de 
inépcia. 
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Armadilha relativista

O ciclo de discussões sobre Relativismo como Visão do Mundo, promovido 
pelo Banco Nacional de Ideias, em São Paulo, oferece ao público três alter-
nativas, dando-as como as únicas possíveis no presente estágio da evolução 
do pensamento: (a) o relativismo; (b) o ceticismo; (c) o convencionalismo, 
que é um arranjo entre os dois anteriores. 

Numa luta de boxe, quem ganha mesmo não é nenhum dos lutadores, 
mas o empresário que promove o espetáculo. De uma discussão filosófica, 
não sai vencedor um dos contendores, mas aquele que, por trás da cena, 
define os termos do problema e molda de antemão as possibilidades de 
resposta. Não importando quem seja o vencedor aparente dos debates sobre 
o Relativismo como Visão de Mundo, o ouvinte sairá dali cético, relativista 
ou convencionalista, e qualquer desses três resultados é igualmente útil à 
finalidade precípua do certame: dar as demais alternativas como mortas 
e enterradas, sem ter precisado discuti-las.

Concentrar obsessivamente a discussão em certas correntes de ideias, 
para bloquear ao público o acesso às outras, tem sido a norma dominante 
nos debates culturais e filosóficos neste país há pelo menos uma década. É 
um método elegante de censura prévia, que dá ao mais tirânico dirigismo 
mental as aparências de uma discussão democrática. 

Uns anos atrás, um ciclo de Ética promovido pela prefeitura de São 
Paulo pautou-se pelo critério — implícito e não declarado, mas nem por 
isso menos visível ao observador atento — de excluir dos debates éticos 
toda perspectiva espiritual e religiosa, como se as religiões e os pensa-
dores religiosos nada tivessem a dizer sobre o assunto, e dar ao público 
a impressão de que os temas básicos da discussão ética se encontram 
em Maquiavel, Rousseau, Karl Marx e outros pensadores políticos, que 
nunca escreveram uma só linha a respeito e que mostraram mesmo, em 
certos casos, um indiferentismo moral próximo da patologia. O ciclo não 
teve enfim outro propósito nem outro resultado senão politizar a palavra 
“ética”, esvaziando-a de todo significado interior e transformando-a num 
instrumento para uso imediato nos palanques.26

Agora, a discussão sobre o relativismo impinge ao público inculto ou 
semiculto uma visão ainda mais seletiva e deformante das alternativas em 
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jogo, dando a impressão de que o relativismo é a conclusão quase inevi-
tável do desenvolvimento científico, e de que contra ele a humanidade só 
tem duas opções cabíveis: apegar-se aos universais formais do positivismo 
científico ou “criar universais” pela padronização das crenças coletivas. Em 
suma, só há três filosofias: o relativismo cético, o relativismo científico e o 
relativismo “politicamente correto”. O primeiro destrói todo conhecimen-
to, ao negar os universais. O segundo procura os universais, informando, 
para alívio do relativista cético (e não sem íntima satisfação), que ainda 
não encontrou nenhum. O terceiro diz que é preciso “criar” universais 
pela persuasão e pela atividade política, o que é o mesmo que reduzi-los a 
mentiras socialmente úteis. Todas as alternativas são reunidas sob o rótulo 
de “dogmatismo” e rejeitadas para um passado longínquo, fora do raio de 
visão da plateia. 

No entanto, é absolutamente falso que o estado presente das investiga-
ções tenha fechado a questão em torno dessas alternativas. 

O prodigioso desenvolvimento da Religião Comparada, por exemplo, 
coloca ante a humanidade de hoje uma evidência que não admite ser 
escamoteada por nenhum relativismo, militante ou diletante: a perfeita 
homogeneidade das estruturas e conteúdos da experiência mística entre 
os grandes espirituais de todas as religiões, em épocas e civilizações as 
mais distantes e diversas.27 Os “universais” aí revelados não podem ser 
reduzidos a meras formalidades nem ser explicados como efeitos de condi-
cionamentos históricos, dada a diversidade das culturas em que se observa 
a recorrência dos mesmos fenômenos interiores. Não é necessário supor 
que a universalidade da experiência mística “prove” o que quer que seja. 
Apenas coloca um obstáculo invencível às pretensões de universalidade 
do relativismo, em qualquer uma de suas três versões. Porém, ainda mais 
significativo é o resultado de um século de estudo comparado no campo dos 
símbolos e mitos, seja nas artes plásticas, seja na literatura profana, seja na 
exegese dos textos sacros. Aí, a universalidade das estruturas e dos temas 
já se torna um argumento direto contra qualquer forma de nominalismo, 
assumido ou dissimulado.

Dar por pressuposto que não é possível estar à altura dos nossos tempos 
exceto tomando posição entre variadas formas de relativismo e ceticismo 
é esconder dos olhos do público pelo menos um século inteiro de pesquisa 
científica e os milênios de história espiritual que ela trouxe ao conheci-
mento do homem moderno.
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No fundo dessa seletividade, há, porém, algo mais do que a mera 
omissão preguiçosa. Há o rancor de certa intelectualidade contra tudo 
o que esteja para além do seu estreito horizonte espiritual: “O homem se 
fechou tão bem em si mesmo que já não vê senão as minúsculas fendas 
de sua caverna.”28
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