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     Sabe aquela frase que quase sempre denota uma arrogância – “você sabe com quem está 

falando?”-, ela tem uma grande utilidade para um determinado ofício, que é mesmo uma arte. Falo 

precisamente da arte de entrevistar uma grande personalidade. Ora, se não há um conhecimento 

razoável, que tem que ser mais do que mínimo, da pessoa que vai ser entrevistada, então a entrevista 

estará fadada ao tédio do lugar comum e da tragédia espiritual do desperdício do encontro com uma 

pessoa que se esforça a vida inteira em olhar as coisas sobre o ponto de vista da eternidade, ou, em 

outras palavras, uma pessoa que busca a máxima sinceridade diante do observador onipotente para 

confessar o que vê. 

     Essa tragédia espiritual seria o mesmo que estar diante de Sócrates com um tempo curto, mas 

suficiente para abalar toda uma vida, e o que se faz? Pergunta para ele algumas banalidades do 

facebook, o que ele acha das intrigas da política do dia e quais filmes ele assistiu. Mas era Sócrates! 

Realmente, você tem que saber com quem está falando! 

    Esse fato trágico vem se realizando sistematicamente na cultura brasileira, e o caso mais típico, 

mais triste, mais estarrecedor e inacreditável está ilustrado nas entrevistas que o filósofo Olavo de 

Carvalho vem concedendo generosamente à mídia brasileira. A grande maioria dos jornalistas não 

sabem com quem estão falando, dialogam com uma imagem medonha projetada na caverna de suas 

mentes e não mexem os olhos um milímetro para perceberem a pessoa real que está na sua frente e 

que suplanta rápida e veloz a sombra do estereótipo.  

    Eu, medíocre leitor do filósofo Olavo de Carvalho, se estivesse diante dele saberia melhor que 

esses jornalistas com quem estou falando, e esse saber, que não tem nada de arrogante, me abriria as 

portas do coração e da consciência para receber uma concepção filosófica e espiritual da vida 

extremamente importantes, pelo menos para aqueles que anseiam pelo amadurecimento e 

enobrecimento da personalidade. Mas quem é esse tal de Olavo de Carvalho? Ele é simplesmente o 

filósofo que responde a essas perguntas mau formuladas por mim, se eu pudesse entrevistá-lo. Leia 

as perguntas que estão logo abaixo e diga para si mesmo de modo sincero: Uma pessoa que se 

ocupou solidamente e a vida inteira com esses problemas e os esclarece dentro de uma filosofia tem, 

no mínimo, um valor cultural bem relevante, não é? O entrevistador, portanto, precisa estar 

consciente da função cultural e espiritual do seu entrevistado, para não incorrer na tragédia do 

desperdício espiritual, não é? Nessa brincadeira, quem sai perdendo é povo e a cultura. 

     Segue algumas perguntas que se esforçam por alcançar o esclarecimento de alguns pontos da 

cosmovisão de Olavo de Carvalho, e que não se assemelham aquelas perguntas vergonhosas de 



nossos jornalistas. Jornalistas, eu sou tosco, mas vocês conseguem me superar; observem o que seria 

uma entrevista razoável: 

 

Caro professor Olavo,  

 

1- O que é fragmentação entrópica e como ela concorre para o aumento do Estado e dos seus 

meios de opressão? 

2- Qual a relação entre tipologia espiritual e distribuição do poder na sociedade? 

3- A superação de uma afetividade vitimista seria um dos primeiros passos para diminuir o 

crescimento do Estado moderno? 

4- O que significa dizer que a consciência e a realidade estão no Absoluto, que a realidade 

conhecida vaga no desconhecido infinito? 

5- O Absoluto é a condição da experiência? 

6- O que é o imaginário? 

7- Não pensamos as coisas, mas as imagens das coisas? 

8- Quem domina o imaginário é quem tem o poder real e não penas nominal? 

9- Por que o milagre não é uma derrogação das leis da natureza? 

10- O que é a verdade? Ela é uma pessoa? 

11- Por que as substancias ditas secundárias tem um estatuto ontológico? 

12- O que se pode entender da pretensa cisão entre fé e razão? 

13- Qual a diferença entre fé em uma pessoa e fé em uma doutrina? 

14- Qual o maior erro da Igreja Católica? 

15- É preferível um Estado teocrático a um Estado leigo? 

16- Por que a intuição tem primazia na ordem do conhecer? 

17- O que seria a islamização do monoteísmo cristão? Isso seria pernicioso para a alma? 

18- Por que o evolucionismo não invalida o criacionismo? 

19- Por que a confissão e a sinceridade são imprescindíveis ao método filosófico? 

20- O egoísmo pode estar presente em qualquer das 12 camadas da personalidade ou há alguma 

que consiste em sua própria eliminação? 

21- O que significa integrar as circunstâncias que se apresentam em nosso projeto existencial? 

22- O que é conhecimento por presença? 

23- A filosofia de Louis Lavelle é sustentada por uma ascética e mística? 

24- Por que o profetismo é um dos mais importantes fatores civilizatórios? 

25- O que significa dizer que o cristianismo inaugurou a consciência histórica? Qual a sua 

importância? 

26- Por que o cristianismo supera as religiões cosmológicas? 

27- Por que a ideia de progresso é um dos produtos da divinização do tempo?   

28- Qual a relação entre sexo e intimidade espiritual? 

29- Com a revolução sexual, porque o sexo é comumente reduzido a um modo da masturbação?  

30- Professor, por favor, suas considerações finais. 


