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Como vejo Olavo de Carvalho.  

      Arthur Virmond de Lacerda Neto. 

         4.XII.2018. 

Procuro aqui avaliar, em parte, o papel de Olavo de Carvalho no contexto do etos brasileiro, 
bem como o valor de durabilidade da sua obra e, secundariamente, a pessoa dele, fora das 
paixões que suscitou: não vá alguém me supor olavinho nem me interpretar como defensor 
de Olavo (ele sabe se defender sem a minha colaboração nem almejo contrapor-me aos seus 
críticos); tampouco me considero anti-olavista, no sentido em que sou, por exemplo, anti-
teológico: oponho-me cabalmente à teologia, porém não me oponho, em plenitude, à obra de 
Olavo, porque não me inteirei dela, na sua totalidade, nem julgo que me valha a pena fazê-lo. 
Admirador seu, não o sou, nem adepto; leitor seu, fui-o e talvez torne a sê-lo, se ele deitar 
produção fora da linha militante que o caracterizou majoritariamente até ao presente. 

 Espero não ser mal-interpretado: não me tomem Olavo e os olavinhos por seu 
opositor em tudo; não me tomem os anti-olavistas por olavinho. Há gradações entre os polos 
da dicotomia olavista - anti-olavista. 

 Mantenho intalteradas as parcas opiniões que me aventuro a externar e as minhas 
simpatias e antipatias teóricas1 e as presentes notas em nada servem como indício de seu 
câmbio propínquo ou longínquo. Certamente não me entusiasma a obra de Olavo (embora 
lhe reconheça méritos); por igual, não lhes sou detrator, dela nem dele (conquanto lhe 
impute, a ele, fealdades, e me suscite, ela, dúvidas e antagonismos): ponho-me como 
observador que se norteia pela serenidade e pelo senso de justiça, e como modesto estudioso 
que busca a sabedoria.  

 

 I - Obra perene e obra perecível. 

Por obras literárias entendo não apenas a ficção, em prosa e verso (romances, contos e poesia) 

como, em geral, tudo quanto se publicou, publica e publicará em papel e em meios 

eletrônicos: ensaios, biografias, memórias, filosofia, história, crônicas, romances, direito.  

 Constitui literatura perene a que contém valor cultural duradouro (até definitivo), de 

leitura proveitosa para além do momento que lhe determinou a criação. Ainda que haja sido 

inspirada por circunstâncias momentâneas, o seu conteúdo transcende-as e propicia 

informação, reflexão ou entretenimento de valor tendencialmente universal: ela é interessante 

independentemente do estado de coisas coevo ao seu surgimento porque não adveio (não 

exclusivamente, ao menos) em função dele, como reação a ele. É o caso dos clássicos. 

 Constitui literatura efêmera a concernente às circunstâncias específicas do estado de 

coisas em que surgiu e a que reage: ela existe em função delas, como sua análise, 

corroboração, recusa, valoração. Fossem outras as circunstâncias, outro ser-lhe-ia o teor. Ela é 

potencialmente útil como esclarecimento, ponderação ou opinião; o seu valor é limitado no 

tempo: é "datado". Uma vez que as circunstâncias alterem-se (e sempre cambiam), a produção 

transitória desatualiza-se e perde interesse de atualidade, embora suscetível de proveito como 

documento histórico e como produto intelectual. É o caso da crônica política. 

 Que tipo de legado literário e cultural deixará Olavo de Carvalho ? Deixará um livro 

exitoso, ao seu tempo: O imbecil coletivo, atinente ao que, então, representavam atualidades 

culturais, formadores de opinião, opiniões formadas e manifestações culturais que ele 

verberou e que passaram. O imbecil coletivo foi momentoso porque suscitou escândalo; é 

"datado" e que já pereceu no sentido de que se voltava ao que, então, representavam 

                                                           
1
 Vide os meus blogues  arthurlacerda.wordpress.com e positivismodeacomte.wordpress.com.  
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atualidades e hoje constituem (passe a expressão) antigüidades. Ele antiguou-se, embora se 

possa examiná-lo como exemplo de crítica intelectual e como descrição parcial da inteligência 

brasileira esquerdista do seu tempo. 

 Olavo produziu, também, centenas de artigos de crítica política e nomeadamente 

cultural, igualmente "datados" e que, da mesma forma, pereceram. Vem sendo publicados em 

várias compilações (a exemplo de O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota
2
), 

como retrato do estado de coisas mental do Brasil, coevo à publicação dos textos. 

 Redigiu, também, O jardim das aflições, de interpretação histórica, certamente 

singular e instigante que, todavia, não me parece merecer imortalidade nem constituir livro 

fundamental na formação cultural do homem culto nosso coevo. 

 Publicou, ainda, livrinhos: sobre Aristóteles, sobre Maquiavel, sobre pensadores 

brasileiros, sobre a revolução cultural (também "datado"), sobre retórica. São pequenos no seu 

formato e no seu volume, o que, em si, não implica, necessariamente, demérito: são opúsculos 

o Discurso sobre o espírito positivo, de Augusto Comte e As religiões políticas, de Érico 

Voegelin; Ortega y Gasset deixou inúmeros livros diminutos; Platão produziu os seus 

diálogos em poucas dezenas de páginas. Os cristãos exemplificariam com os evangelhos. 

 Como obra duradoura, legível em todos os tempos, deitou os livrinhos em causa; tudo 

o mais quanto publicou (até 2018) é episódico e circunstancial; logo, "datado" e perecível, 

inclusivamente O jardim das aflições, sua obra máxima até aqui. Anunciou pretender 

transformar em livro o conteúdo das suas mais de quatrocentas aulas, em que comunicará a 

sua filosofia política: se ela transcende as atualidades de cada momento ou se se lhes limita, 

sabem-no os seus alunos e saberá o público, quando (e se) estiverem publicadas. A ver, 

vamos. 

 Articulista de gazetas e, como tal, autor de centenas de artigos, Olavo foi intérprete da 

sociedade brasileira, com militância anti-esquerdista e fomentador de formas mentais que 

pretende substituir às da esquerda, nomeadamente o conservadorismo e o cristianismo, dentre 

outras vertentes. É filósofo, se por tal se entender quem reflete acerca das coisas; é militante 

político, se se conotar o adjetivo com tudo quanto pertença à organização da vida em 

sociedade (em vez de limitá-lo à militância partidária); é intelectual, porquanto atua  por meio 

do seu conhecimento e do seu entendimento. 

 Na sua militância cultural, Olavo combateu a esquerda e promoveu o ressurgimento de 

alternativa mental a ela, na forma de certa direita, dos conservadores e dos olavinhos
3
, seus 

                                                           
2
 É título que padece de dois erros: a) o verbo precisar exige a preposição de; logo "precisa de saber"; 

2) o artigo indefinido em "um idiota" é dispensável e impertinente. Ninguém é "um idiota"; é-se idiota, 

assim como se é advogado, escritor, médico e não um advogado, um escritor, um médico, ainda que 

toda pessoa, sendo uma, corresponda a um advogado, um escritor, um médico (ninguém é dois 

advogados, dois escritores, dois médicos.). 
3
 Existe a palavra “olavette” (discípulo do escritor Olavo de Carvalho), grafada com duplo “t”, forma 

“oficial” do vocábulo, presente, por exemplo, no título da página do Facebook , “Olavettes”. 

 A desinência “ette” é própria do francês e indica diminutivo feminino: “garçon”, “garçonette”. 

 Etimologicamente: olavette = olavinha. 

 Assim, “olavette” é galicismo feio e desnecessário. A rigor, “olavette” = olavinha. 

 Em bom português: olavinho. 

 Talvez a palavra se origine da aglutinação de Olavo com  tiete, em que se lhe duplicou a 

consoante “t” (Tiete, antigo hipocorístico de uma admiradora de Ney Matogrosso e que se trivializou 

como sinônimo, coloquial, de admirador entusiasta de algum cantor ou celebridade.).  Assim, 

olavete = Olavo + tiete.  Se a etimologia for esta, não se compreende o porquê da duplicação da letra 

“t”. Bastaria escrever-se olavete. 
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alunos e discípulos.   Olavo é influente, na atualidade, como inimigo da presença cultural e 

política esquerdista, no Brasil e no exterior; a sua importância presumivelmente declinará, na 

medida em que logrou o objetivo por que se bateu nos últimos vinte anos ou mais: debelar a 

hegemonia esquerdista. Não obstante republicados em recolhas, os seus artigos rapidamente 

esquecer-se-ão; os seus opúsculos, detêm valor secundário, dentre farta bibliografia (alheia) 

acerca de Maquiavel, de Aristóteles, de retórica e de falácias, dos pensadores nacionais. 

 Resta averiguar o mérito intrínseco da sua obra escrita porvindoura e a sua fortuna 

crítica, bem como observar a atuação (literária, intelectual, acadêmica, cultural, política) dos 

seus alunos e discípulos, para medir-se até que ponto ele os formou, como o seu influxo neles 

se conservou e como eles vem contribuindo e contribuirão para com a sociedade brasileira e 

para o pensamento em geral.
4
 

 Em suma: a obra escrita (até 2018) de Olavo é tão vultosa quão perecível; na sua 

maioria, já caducou; a sua parte perene é reduzida e não é especialmente brilhante (a Olavo 

devem-se, também,  quatro livros de ou sobre astrologia: A imagem do homem na astrologia. 

[1980], Questões de simbolismo astrológico [1983], Astros e símbolos [1985], Astrologia e 

religião [1986]). 

 

 II - Olavo não seria sacerdote positivista. 

 Augusto Comte qualificá-lo-ia de sacerdote: formador de opinião, detentor de parcela 

do poder espiritual, que modifica os comportamentos pela formação dos entendimentos e dos 

sentimentos. Não seria, certamente, o sacerdote positivo, do tipo que Augusto Comte 

aprovaria, pois lhe falecem: 

 a) simpatia, haja vista a expressão grosseira, o teor arrogante de muitas das suas 

comunicações, a sua belicosidade, o seu espírito contencioso, as suas polêmicas 

desrespeitosas, a incutição não rara de ódio para com os esquerdistas, tudo notas que destoam 

de como procederia um Positivista e até um polemista minimamente civilizado e contido.  

b) emancipação teológica, ou seja, independência intelectual e ética do sobrenatural (ateísmo 

ou, no mínimo, agonosticismo). Ao revés, Olavo confessa-se católico e promove o 

cristianismo. Conseqüentemente, falece-lhe: 

c) antropocentrismo, com o que entendo a dedicação do intelecto ao conhecimento da 

Humanidade; a militância ao melhoramento da condição de vida humana; a afetividade ao 

serviço do próximo. É admissível pensar que Olavo assim procede, ao seu modo, consoante a 

sua cosmovisão e os respectivos valores, contudo não adota a noção de Humanidade como 

matriz de valores e destino da inteligência, da atividade e da afetividade, noção fulcral no 

                                                                                                                                                                          
 O vocábulo, todavia, redige-se com duplo “t”, o que o caracteriza como galicismo brasileiro, 

pelo que é, de todo, preferível a forma olavinho. Se se cuidasse de brasileirismo (Olavo + tiete) seria, 

de todo, admissível a forma (praticada por muitos, aliás) olavete (com um só “t”). 

 A putativa origem afrancesada torna olavette equipolente de olavinho e galicismo 

desnecessário; a forma olavete torná-la-ia brasileirismo, livre da pecha de galicismo (se proviesse da 

aglutinação que expus). 

 Alguém concebeu a má idéia de criar galicismo desnecessário, que afeia o vernáculo e me 

parece ridículo, lingüisticamente (abstenho-me de ajuizar da adesão às idéias do escritor epônimo e de 

os seus seqüazes intiularem-se com o neologismo em causa). 

 Também há olavismo (na locução “olavismo cultural”).            

4
  Sobre os olavinhos, vide: https://alaricocelestino.wordpress.com/2018/06/12/o-mapa-do-olavismo-

no-brasil-2/. 
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Positivismo, em lugar de que, professa crença no deus cristão, adere à igreja católica e à 

teologia.  

d) espírito de progresso: almejar a construção de futuro social, de estado de coisas que se 

caracterize: 

 d.1) materialmente, pela incorporação social do proletariado, na fórmula de Comte, ou 

seja, pela elevação das massas cultural e socialmente subalternas; pela educação dos 

capitalistas, no sentido da assunção de deveres para com a sociedade, na gestão da sua riqueza 

que, sendo social na sua origem, deve sê-lo nas suas aplicações; 

 d.2) espiritualmente, pela substituição da ética e da moral teológicas (cristã, no 

ambiente brasileiro), por outra, de matriz humanista, imanente, altruísta (no sentido de 

Comte) e utilitarista (na acepção de Stuart Mill), com amplas liberdades civis e políticas. 

 Olavo, ao revés, encarece os padrões morais de matriz bíblica e a autoridade da igreja 

católica, o que o torna retrógrado e não progressista; enaltece o capitalismo, em condições 

materiais e morais que ignoro, porém, tanto quanto eu saiba, não compartilha do capitalismo 

altruísta ou solidário, tal como o Positivismo o propõe. 

 Olavo não aderiu ao Positivismo; ao contrário: combate-o, aliás, com 

desconhecimento de causa. Ao menos, no seu livro O jardim das aflições bostejou acerca 

dele, com afirmações erradas, ao mesmo tempo em que na sua bibliografia não consta (como 

seria de esperar e até obrigatório constar) nenhuma fonte primária, a começar pelo próprio 

Comte. Sequer os textos deste, encontradiços no Brasil, em português, na coleção Os 

Pensadores; tampouco os dos positivistas brasileiros, franceses e ingleses. Olavo doutrinou, 

com erros, sobre o que desconhecia, fundamentado em fontes de segunda mão, a propósito de 

autor que não leu: foi o que me suscitou as interrogações de até que ponto ele é confiável e em 

que ponto se lhe exaure a sapiência e lhe principia o pedantismo (que outros apodam, quiçá 

com mais propriedade, de charlatanismo.).
5
 

  

 III- Charlatanismo ? 

 Como esteta, Olavo redige com qualidade, clareza e destreza; mais de um dos seus 

textos é modelar na arte da redação e na de combater. Por outro lado, o seu estilo é imitável, 

porquanto se constitui, freqüentemente, de fórmulas, na sua adjetivação, nos seus exageros, na 

sua arrogância. Inúmeros padecem de hipérboles desnecessárias
6
; 

 Indago-me até que ponto Olavo é charlatão: as hipérboles, corriqueiras na sua obra 

periodística, para mais de cacoete e defeito estilístico (porquanto recorrentes), deformam a 

realidade e indicam, da sua parte: a) se sinceras, percepção errônea dos fatos; b) caso 

contrário, evidenciam-lhe embuste, como aplicação da falácia do espantalho, em que ele 

magnifica as situações e os problemas, para combater males que fantasiou nas suas 

dimensões. 

                                                           
5
 Confutei-lhe os erros no meu A desinformação anti-Positivista no Brasil. Que eu saiba, nem Olavo 

nem nenhum olavinho respondeu-me. Vide:  

https://positivismodeacomte.wordpress.com/2011/06/20/a-desinformacao-anti-positivista-no-brasil/. 
6
 As hipérboles de Olavo constituem-lhe fórmula retórica para impressionar o leitor, para enfatizar o 

ponto de que trata ou apenas de vício de redação. É legítimo o recurso às figuras de linguagem, de que 

a hipérbole é uma; é abusivo usá-la repetidamente, máxime em textos que pretendem criticar os fatos, 

para o que é mister, primeiramente, conhecê-los com precisão e, a seguir, descrever a realidade 

fielmente: os exageros deformam-na e nem sempre é discernível o exagero artificial, da descrição 

exata de realidades magnas. Seja como for, o emprego repetitivo de hipérboles, no estilo de Olavo, 

constitui-lhe defeito quanto ao fundo e cacoete quanto à forma. 
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 Em vários momentos, os seus dizeres parecem-me voltados a impressionar, por certo 

empolamento, mais do que a transmitir conteúdos descritivamente válidos e argumentos 

coerentes. Comparo-lhe os textos com os de Comte, de Laffitte, de Stuart Mill, de Ortega y 

Gasset, de Bobbio, de Gilberto Freyre, de Bertrando Russell, de Voltaire, de outros 

incontáveis: algumas vezes, desponta-se-me a impressão de que os de Olavo contêm algo de 

estranho, certa obscuridade, certa prolixidade que, acaso, oculta, retoricamente, alguma 

carência de conteúdo. Será o mal de quem, como ele, escrevia para gazetas, por obrigação e 

com a obrigação de ocupar espaço: é defeito estético. Foi-lhe, além disto, ardil para 

sugestionar os leitores incautos ? Neste caso, o defeito é de caráter. 

 Fosse eu cético e interrogar-me-ia até que ponto ele acredita no que transmite. 

 Olavo serviu-se, intensamente, na fase das suas alocuções emitidas dos E. U. A., de 

tabuísmos e de grosseria de linguajar (que mantém), possivelmente como estratagema de 

influenciar não apenas racional e intelectualmente, como também emocionalmente, pela 

inculcação de algum ódio, que torne aguerrido, até intolerante, o público que colima formar. 

  Neste sentido, representou, mais de vez, personagem bufão, atraente, quiçá, para a 

parcela do público menos delicada, que se reconhece no seu destempero verbal e que se deixa 

cativar por este tipo de demonstração, semelhantemente a programa de auditório burlesco e de 

mau gosto. É-lhe a forma de ser ou a astúcia de como influenciar; no segundo caso, recurso 

propagandístico, de que se vale quando quer, para singularizar-se e chamar a atenção sobre si. 

 Suspeito de que Olavo explora algum grau das paixões reles tanto quanto comunica 

refinamento cultural: atua emocional e intelectualmente, por modo a atingir o seu público por 

uma via ou por outra. A mim, repugnou-me a primeira. 

  

 IV- Influências louváveis. 

 Reputo louvável a influência de Olavo em relação:  

 a) ao estímulo à vida contemplativa (estudo das questões, aprofundamento do 

conhecimento, hábito da leitura); 

 b) a valorização do legado português, como matriz da identidade brasileira, o que 

compreende o prestigiamento da obra de Gilberto Freyre, que se vem republicando, presumo, 

por sua direta influência
7
); 

 c) tanto quanto sei, encarecimento da norma culta do idioma (em que contraria a 

degradação, alarmante, no Brasil, do uso do idioma
8
). 

 Nos três casos, cuida-se de domínios em que fazia falta que alguém, intelectualmente 

influente, os enaltecesse e os restituísse ao patrimônio cultural do brasileiro, embora Olavo 

(nos limites do que dele conheço, e lhe desconheço os cursos) tocasse nestes pontos apenas ao 

de leve, secundariamente, em meio a um sem-número de temas a que se dedicou com (muito 

mais) ênfase. 

 Obviamente, os seus discípulos e admiradores reputam-lhe valiosa a pregação, em 

geral; os seus adversários julgam-na detestável, falha e errônea em pontos de fato, relativos ao 

ao conhecimento e ao exame de autores a que se refere (para mais de outras questões.).
9
 

                                                           
7
 Republica-as a É Editora. 

8
 No seu artigo "Quem come quem?" verberou as doutrinas de Marcos Bagno; em uma sua 

conferência, em Curitiba, cerca de 1992, ouvi-o apontar a degradação do uso popular do idioma, no 

Brasil, o que também eu percebia (e em que qualquer observador poderia atinar). Tanto quanto sei, 

Olavo recomenda o estudo do latim. Já então, eu combatia e combato as doutrinas de Bagno, no que 

elas desprestigiam a norma culta. Vide https://arthurlacerda.wordpress.com/category/preconceito-

linguistico/. 
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 V- Influência lamentável. 

 Olavo é católico (ao menos, postura sê-lo), creio que por convicção sincera, porém 

interrogo-me até que ponto, possivelmente, por conveniência ideológica: enaltecer o 

cristianismo e advogar valores cristãos integra o quadro mental do seu anti-esquerdismo, 

 Direitismo e cristianismo, anti-esquerdismo e cristianismo, esquerdismo e ateísmo (ou 

indiferença religiosa) não são condições respectivamente sendas: Olavo contribuiu para que 

aparentem sê-lo; ao menos, o seu anti-esquerdismo é cristão, quando poderia ser anti-

esquerdista e laico, anti-esquerdista e acristão, anti-esquerdista e agnóstico. 

 Assim como Olavo pugna por alternativas mentais ao esquerdismo, há-as ao 

cristianismo e à teologia em geral. Olavo situa-se nos antípodas do esquerdismo, da 

indiferença religiosa e do ateísmo: é militante cristão e pró-cristianismo. 

 Pelos seus exemplo e militância, Olavo encareceu o ser ou parecer cristão, 

notadamente católico. Melhor seria que também a direita, a nova direita, os conservadores, os 

neo-conservadores, se emancipassem da teologia, a exemplo da esquerda, em geral. A 

teologia integra o quadro mental do olavismo, possivelmente como oposição à indiferença 

religiosa da esquerda e por afirmação dos valores cristãos, de que a esquerda desdenha: se 

sincera, a sua religiosidade também é estratégica.  

 Julgo retrógrada a influência de Olavo no favorecimento da teologia (pela valorização 

do cristianismo) em vez de preconizar-lhe o abandono e de encarecer o pensamento laico, os 

valores antropocêntricos, a imanência; em suma: o espírito positivista (na acepção de Augusto 

Comte). Não desejo, para a sociedade brasileira, mais inculcação de sobrenatural, de 

reverência à Bíblia, de valores teológicos, de caretice de costumes. Desejo-lhe erradicação do 

sobrenatural, laicidade, educação científica, espírito positivo (na acepção de Comte), 

liberdade de costumes, liberdade intelectual, ética e moral humanistas.
10

 

 

 VI- Estudo sereno. Atuação destruidora. Atuação construtora. 

 Augusto Comte, Ortega y Gasset, Bobbio, Gilberto Freyre, Bertrando Russell; Cícero, 

Sêneca, Marco Aurélio e tantos outros comunicam-nos conteúdos de valor perene (são 

proveitosamente relegíveis), com serenidade e bom gosto: prefiro-os e já há anos 

desinteressei-me por ler os artigos de Olavo de Carvalho. Várias vezes ele proferiu 

ponderações interessantes e possivelmente acertou em inúmeras das suas avaliações. Merece 

atenção nas suas manifestações quando serenas e equilibradas, do que excluo as virulentas, as 

raivosas e as estapafúrdias, abundantes nos seus aforismos, que expôs e expõe no Facebook. 

Algumas das suas postagens são vesânicas; parecem-me até doentias. 

 Há que lê-lo e ouvi-lo com espírito desarmado, porém não servil, recomendação, aliás, 

aplicável a qualquer autor; aproveitar a mensagem cultural de que ele se pretende vetor, nos 

seus cursos, como enriquecimento de horizontes, para quem se sinta beneficiado neste 

sentido; procurar informar-se tão bem quanto ele, quanto mais não seja para capacitar-se a 

medir-lhe o valor (dificilmente alguém alcançará o grau de erudição que ele porta ou que 

                                                                                                                                                                          
9
 A exemplo dos seus equívocos quanto ao Positivismo de Comte. 

10
 Outros observadores, muito mais atentos às intervenções de Olavo, têm várias objeções ao conteúdo 

das suas preleções e das suas opiniões, pelo que existe anedotário dos seus alegados erros, dislates, 

impropriedades e opiniões impugnáveis. Também há anti-Olavos e anti-olavismo. Olavo está longe de 

granjear consenso. 
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ostenta); desprezar, como tresloucadas, várias das suas postagens no Facebook; evitar as 

paixões que ele fomenta, as suas belicosidade, grosseria e arrogância.
11

  

 

Tivesse o espírito combativo que tem; argumentasse com a maestria com que muita vez o faz; 

hostilizasse os seus adversários com o desassombro que o caracteriza - privasse-se, porém, de 

descer ao calão, ao insulto pessoal, à contenda grosseira, que em nada o dignificam e que, 

aliás, opõem-se ao espírito de caridade do cristianismo, religião de que se declara adepto e se 

pretende o promotor.  

 Não estou, com isto, a recomendar-lhe a leitura da obra (que tampouco desaconselho), 

porém, apenas, a sugerir critérios de abertura intelectual e de serenidade invocáveis em 

relação a qualquer autor; também de construção autônoma do entendimento de cada um, 

desejável em relação a qualquer leitor. 

 A causa que o moveu foi essencialmente destruidora: erradicar o predomínio 

esquerdista nas vidas cultural e política brasileira. Foi-lhe a obra de combate, de antagonismo, 

de polêmica, de confrontos e que ele próprio julga exitosa; acha-se encerrada ou, ao menos, é 

minguante. Em substituição ao modelo mental que nega, apresentou o seu próprio: anti-

                                                           
11

 Dizê-lo não me torna seu admirador e ainda menos olavinho; tampouco hostil à pessoa (o que é 

diferente de aceitar-lhe ou não a obra, no seu conjunto ou nas suas múltiplas facetas.). Duas ou três 

vezes ouvi-o na Associação Comercial do Paraná, em 2002, pouco antes de ele residir em Curitiba. Na 

altura, parolamos cordialmente, porém logo desinteressei-me por lhe assistir às preleções.  

 Por alguns anos (entre 2002 e 2008) acompanhei-lhe (inassiduamente) os artigos que 

publicava em gazetas, até me fartar do seu tom belicoso e irônico, do seu permanente "estado de 

guerra". Embora haja lido com interesse O imbecil coletivo e O jardim das aflições, jamais senti 

apetência por seguir-lhe os cursos, presencial ou eletronicamente. 

 Jamais eu seria olavinho, não somente porque já adotara linha filosófica, o Positivismo de 

Comte, divergente da área teológica do pensamento de Olavo, como porque, à altura (em 2002), com 

36 anos de idade e quase trinta de leituras assíduas (em idiomas), dispunha de alguma cultura, graças 

ao que, se Olavo despertou-me curiosidade intelectual, como autor que era, não me suscitou especial 

entusiasmo: eu preferia outros autores, outros temas e outro ambiente mental que não o da hostilidade 

sistemática à esquerda. Por então, a maioria dos seus ouvintes era jovem, o que é característico: 

destituído de cultivo intelectual, o indivíduo torna-se mais sugestionável, o que é, amiúde, o caso dos 

jovens. Eis (também) por que havia tantos olavinhos moços (e provavelmente os há. Talvez a pessoa 

se torne olavinha por carência de refinamento intelectual e não ao contrário.  

 Desagradava-me o tom faccioso e virulento da gazeta eletrônica Mídia sem máscara (de que 

Olavo foi mentor e que lhe pertence), em cujos primórdios, cerca de 2004, antes de contrair aquelas 

características, colaborei com pequenos artigos (um, sobre preconceito lingüístico; outro, acerca da 

efeméride da proclamação da república no Brasil; mais um, se não estou em erro, de divulgação de As 

falsas bases do comunismo, de Alfredo Pereira).  

 Contudo, posteriormente, obstou-se-me (eletronicamente) a leitura da Mídia sem máscara, por 

divergências com Heitor de Paula, a propósito do Positivismo, bem como fui expulso da comunidade 

Olavo de Carvalho, do antigo Orkut, por haver expressado independência de avaliação, em meio às 

tendências predominantes no meio olavizado: já então, lá havia intolerância e talvez até fanatismo. 

 Também o falecido Janer Cristaldo colaborou com a Mídia sem máscara, nos seus primórdios, 

quando ela (entenda-se: Olavo) aceitava contribuições de diversos matizes. Dela o removeram devido 

ao seu ateísmo (consoante me disse) que (provavelmente) transmitia nos artigos que ofereceu à Mídia 

sem máscara e que ela, evidentemente, dispensou. 

 Olavo procurou, de começo, atrair gente de todos os quadrantes teóricos, desde que alheios ao 

esquerdismo ambiente, disposta a colaborar com artigos de matérias variadas; depois, manteve apenas 

colaboradores manifestamente anti-esquerdismo, o que não me era o caso, nem o de Janer. 

Primeiramente, a Mídia sem máscara serviu-se de nós, enquanto lhes fomos úteis; a seguir, dispensou-

nos. Creio que o mesmo haver-se-á com outros, até ela congregar exclusivamente autores alinhados (e 

como!) com a causa do anti-esquerdismo.  
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comunista, conservador, católico (e não só) e disseminou-o em cursos, por entre os seus 

centenas de alunos; tornou-se chefe de seita filosófica, com sequazes (os olavinhos) a quem, 

presumo, despertou o gosto pela vida estudiosa; estimulou produção editorial alinhada com os 

seus cursos e até sugeriu, no governo de Bolsonaro, dois ministros: eis-lhe a atuação 

construtora.
12

 

 Em geral, a sua obra, para o grande público, foi mais negadora do que construtora; a 

primeira nota atingiu parcela de público incomparavelmente mais ampla do que a segunda; 

mais contribuiu para desfazer o estado de coisas a que se contrapunha do que para substituí-lo 

por alternativa melhor.  

 Provavelmente mais com razão do que sem ela, hostilizou luminares da vida 

intelectual pátria; com arrogância e indelicadeza desnecessárias, disputou com vários 

interlocutores. Desempenhou papel crescente nas últimas duas décadas, até se tornar 

personagem incontornável em 2018. É papel que, em princípio, acha-se esgotado, ao menos 

na sua causa precípua, de impugnação do esquerdismo. 

 A maioria do quanto publicou até ao presente, conquanto virtualmente interessante
13

, é 

datado e já anacrônico: não perdurará. Quando houver publicado o conteúdo das suas aulas 

(privadas e pagas, de que subsiste legitimamente), poderá o público em geral conhecer-lhe a 

contribuição original, o seu mérito como teórico, o valor das suas concepções: quando o 

olavismo transformar-se em sabença pública, quando o esotérico passar a exotérico, então, 

finalmente, a sociedade avaliará o lugar de Olavo na história do pensamento.
 14

 O seu lugar na 

história da transformação do etos brasileiro, nas últimas duas décadas, já o conhecemos. 

 Será enriquecedor ouvir testemunhos de olavinhos e de ex-olavinhos, de seus 

admiradores e de ex-admiradores seus, de críticos, em jeito de mostruário de motivações e de 

desmotivações, úteis na percepção da sua capacidade de cooptação e na das razões da 

desilusão.  

 Olavo desmascarado ou Olavo exaltado, ou ambos, e em que medida, é juízo que 

inúmeros formulam: ele não é consensual, jamais o foi nem o tencionou ser. Cooptou e 

persuadiu a muitos, seja, no público em geral, porque exprimiu críticas aparentemente 

pertinentes (em âmbito teórico e político); seja, no seu alunado, porque se compõe este de 

jovens, e os jovens costumam ser intelectualmente sugestionáveis. Repugnou a muitos outros, 

penso que, principalmente, porque as suas doutrinas contrapunham-se às idéias em circulação, 

aos consensos mentais presentes na sociedade brasileira, como porque incorreu em erros 

perceptíveis e percebidos pelos seus críticos mais atilados. 

 

 VII- Biógrafos e analisadores. 

 Como em relação a qualquer autor e agente da providência humana, importa conhecer-

lhe a obra, sobremaneira a vindoura (cuja produção ele anunciou), mais do que o homem: 

aquela pertence (bem ou mal) à história de fase característica do Brasil, a dada etapa do 

desenvolvimento do etos brasileiro, à mutação das preferências ambientes a que ela induziu. 

                                                           
12

 Construtora, aqui, significa afirmadora em lugar de negadora ou destruidora; o adjetivo não contém 

juízo de valor, meu, enaltecedor da obra em causa.  
13

 Virtualmente interessante, aqui, significa: suscetível de despertar curiosidade intelectual; o adjetivo não 

contém juízo de valor. 
14

 Consoante informação da aba de O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, Olavo 

produziu quarenta mil páginas de texto, nos seus cursos, o que redundará em vários volumes de livros, 

quando publicados. Nisto residirá, possivelmente, a sua contribuição realmente importante e 

duradoura, que talvez o consagre como pensador original ou não... 
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 O homem Olavo representa (como qualquer pessoa, em grau variáveis) o agente do 

seu destino, o reagente ao meio em que atuou e o nele influente.  Expectavelmente tornar-se-á 

objeto de biografias (em vida ou póstumas), em que os aspectos mais singulares da sua 

trajetória deverão ser referidos, a exemplo da sua atividade pregressa de astrólogo, a sua 

evasão escolar, os autores que o influenciaram, a sua radicação nos E.U.A., a formação da 

seita olavista, a análise (porventura psiquiátrica) do seu feitio.  

 Serão bem-vindos historiadores e biógrafos que informem ao público, fora das paixões 

deste momento (e que Olavo despertou em abundantes dos seus compatriotas), honesta e 

sinceramente, quem foi, é e virá a ser a pessoa de Olavo, com visão de conjunto. Também 

serão bem-vindos analistas que lhe sopesem a obra com isenção e permitam ajuizar do seus 

hipotéticos valor e desvalor, efemeridade e durabilidade.  

 Quero crer que biógrafos seus e analistas da sua obra despontarão, nas hostes 

olavistas, nos campos cristão e conservador, simpáticos à pessoa e ao seu legado. Suponho 

que, igualmente, os venha a haver, no sentido oposto.  

 

 VIII- Voltaire e Olavo. 

 Voltaire combateu a igreja católica, sistematicamente, na sua aspiração de erradicar-

lhe a hegemonia no etos e no patos. A sua obra (não exclusivamente sua) foi militante e, a 

curto e a longo prazos, exitosa, com a descristianização da França e da Europa. Olavo 

combateu o esquerdismo, sistematicamente, na sua aspiração de erradicar-lhe a hegemonia no 

etos e no patos brasileiros. A sua obra foi militante e, a curto prazo, até aqui, exitosa, com a 

(relativa) desesquerdização do Brasil (e com a derrocada política do Partido dos 

Trabalhadores.). Enquanto o primeiro negou a teologia, o segundo afirma-a, aspecto em que 

este antagoniza aquele e aquele, se vivesse, antagonizaria a este. 

 Uma vez que a Europa já é pós-cristã, o legado de Voltaire consumou-se. Uma vez que 

o Brasil se torne ex-esquerdista, o legado de Olavo consumar-se-á. Voltaire formou, em parte, 

o etos, graças à emancipação das mentes, da teologia, e da debilitação da influência 

eclesiástica; Olavo formou, em parte, o etos, pela dissociação das mentes, do esquerdismo, e 

pela debilitação da influência esquerdista. Voltaire atraiu o antagonismo dos seus adversários; 

também assim Olavo. Voltaire agravou o desprestígio da igreja católica e da respectiva 

teologia, e incrementou a abertura dos espíritos, para alternativas mentais ao pensamento 

teológico. Olavo concorreu para com o desprestígio intelectual da esquerda e para com a 

abertura dos espíritos, para alternativas mentais ao pensamento esquerdista. Voltaire 

combateu adversário com certeza poderosíssimo, entranhadíssimo, há séculos, na sociedade 

européia. Olavo combateu adversário em tese poderoso, entranhado, há décadas, na sociedade 

brasileira. 

 Voltaire e Olavo bateram-se pelo diferente e pelo que reputavam melhor. Ambos 

produziram abundantemente; um era e o outro é sagaz e culto; cada qual empregou a sua 

sagacidade e a sua erudição com orientações distintas. Contudo, creio interpor-se entre ambos 

uma diferença, que não apenas contraste: Voltaire é personagem universal; creio que Olavo 

não o será. 

 

Mapa do olavismo, por Alarico Celestino: 

https://alaricocelestino.wordpress.com/2018/06/12/o-mapa-do-olavismo-no-brasil-2/  

Influência editorial de Olavo: 

https://alaricocelestino.wordpress.com/2018/06/12/o-mapa-do-olavismo-no-brasil-2/
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https://epoca.globo.com/o-boom-editorial-conservador-puxado-por-olavo-de-carvalho-

23272585?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar&fbclid

=IwAR2sfeWt9_W7BrWTdrQkghP9LxC5CiOIDhoYta5J5OrKhGlzAL9KaX9vDhE 

Olavo visto por Bertone Sousa: 

https://bertonesousa.wordpress.com/2014/04/17/um-perfil-de-olavo-de-carvalho/  

https://bertonesousa.wordpress.com/2012/10/28/olavo-de-carvalho-um-filosofo-para-racistas-e-

idiotas/  

Artigo de Lucas Banzoli: 

http://www.lucasbanzoli.com/2018/09/entenda-o-que-e-o-olavismo-cultural-e.html 
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