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Michel	Bussi,	escritor	francês.	1967).	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	Minas,	Estado	de;	Minas,	Estado	de	(23	de	março	de	2020).	1927).	1865).	1937	—	Ramón	Abeledo,	ex-futebolista	argentino.	«He's	the	Rush	Limbaugh	of	Brazil.	Página	visitada	em	7	de	Novembro	de	2018.	1997).	Arquivado	do	original	em	28	de	julho	de	2017		↑	«Perfil
oficial	de	Olavo	de	Carvalho	anuncia	seu	falecimento	-	25/01/2022	-	UOL	Notícias».	Consultado	em	8	de	maio	de	2016		↑	Rodrigues,	Lidiane	Soares	(2018).	Comentando	sobre	a	forma	do	seu	discurso,	disse	que	"o	jogo	do	Olavo	é	plantar	algum	tipo	de	dúvida	sobre	uma	questão	consolidada	no	discurso	público",	e	a	partir	disso	ele	desqualificava	todas
as	inferências	sobre	os	fatos	consumados.	Consultado	em	16	de	outubro	de	2019		↑	Vinicius	Siqueira	(14	de	novembro	de	2014).	Consultado	em	17	de	janeiro	de	2017		↑	«Novo	livro	da	série	"Cartas	de	um	terráqueo	ao	planeta	Brasil"	chega	às	livrarias».	Ele	não	tem	que	dar	satisfação	para	a	"petezada".[100]	”	Era	frequentemente	citado	pela
imprensa	como	um	"guru	intelectual"	de	Jair	Bolsonaro	e	dos	filhos	do	presidente,[17][24][25][33][34][35][36]	mas	rejeitava	essa	classificação[37]	e	alegava	que	Bolsonaro	era	"aconselhado	por	generais	covardes	ou	vendidos".[101]	Apesar	de	negar	que	tivesse	influência	no	governo,	Olavo	sugeriu	nomes	para	ocupar	cargos	no	primeiro	escalão	e	estes
foram	acatados	por	Bolsonaro:	o	ministro	das	Relações	Exteriores	Ernesto	Araújo[102]	e	o	ministro	da	Educação	Ricardo	Vélez	Rodríguez,[26][103]	tendo	esse	último	sido	posteriormente	substituído	por	Abraham	Weintraub,	também	aluno	de	Olavo.[104]	Em	2020,	mais	afastado	do	governo,	gravou	um	vídeo	chamando	Bolsonaro	de	"covarde"	e
declarando	que	teria	condições	de	tirá-lo	da	presidência.[105][38]	Em	dezembro	de	2021,	afirmou	que	Bolsonaro	o	usara	como	"garoto-propaganda"	para	se	eleger.[106]	O	deputado	Rodrigo	Maia	afirmou	que	Carvalho	comandava	"um	gabinete	de	ódio	do	exterior"	em	relação	às	críticas	feitas	ao	então	ministro	da	saúde,	Luiz	Henrique	Mandetta.[48]
Ciência	Embora	não	tivesse	formação	acadêmica[107]	e	seus	escritos	científicos	sejam	vistos	por	pesquisadores	como	pseudociência[108]	Olavo	criticou	fortemente	diversas	figuras	que	ocupam	lugar	destacado	na	história	das	ciências,[108]	como	por	exemplo	Isaac	Newton,	a	quem	acusa	de	ter	disseminado	"o	vírus	da	burrice	na	Terra."	A	crítica
estende-se	ainda	a	Giordano	Bruno,	que	segundo	ele	"não	fez	nenhuma	descoberta	(...).	1971	—	Sam	Michael,	engenheiro	automobilístico	australiano.	Vinícius	Cantuária,	cantor	e	compositor	brasileiro.	Essa	tendência	de	opressão	e	violência	mútuas	faria,	adicionalmente,	parte	da	constituição	de	todos	os	povos	ao	longo	do	tempo	e,	na	verdade,	além
de	revelar	uma	tendência	humana	básica	do	conflito	entre	Behemoth	e	Leviatã,	aponta	para	o	fato	de	que	uma	civilização	somente	pode	ser	conquistada	quando	é	fraca	culturalmente	e	quando	está	em	desestruturação	e	degeneração	em	termos	político-morais.	1952	—	Barbara	Hendricks,	política	alemã.	1989	—	Catorze	torcedores	do	Liverpool	FC,	da
Inglaterra,	foram	condenados	à	prisão;	os	hooligans	iniciaram	uma	briga	que	matou	41	pessoas	durante	um	jogo	de	futebol.	Consultado	em	16	de	outubro	de	2019		↑	a	b	Fausto,	Ruy	(30	de	novembro	de	2018).	«THE	USA	AND	THE	NEW	WORLD	ORDER	-	A	Debate	Between	Olavo	de	Carvalho	and	Aleksandr	Dugin»	(PDF).	25	de	janeiro	de	2022.
Consultado	em	18	de	março	de	2022		↑	Stanislavs	Ladusãns	(1992).	Epub	20	Ago	2021.	R7.com.	25	de	fevereiro	de	2017.	S.	«A	direita	brasileira	que	saiu	do	armário	não	para	de	vender	livros».	Dedé	Santana,	ator,	apresentador,	humorista	e	roteirista	brasileiro.	↑	Orvalho	de	cavalo	e	bananas.	Naomi	Mataʻafa,	política	samoana.	1974).	Centro	de
Referência	em	Ensino	de	Física	(CREF)	-	UFRGS.	«Fascismo	e	internet,	uma	possibilidade	de	análise	social	através	das	redes	extrapartidárias:	o	caso	do	"Mídia	sem	Máscara"»	(PDF).	I	was	beginning	to	understand	why	a	reader	of	Guénon	would	become	a	champion	of	Bolsonaro.	CNN	Brasil.	Revista	do	Instituto	Humanitas	—	Unisinos,	13/10/2018	↑
Facchin,	Patricia.	Estudos	sobre	o	nosso	lugar	no	mundo.	1922	—	Toots	Thielemans,	músico	belga	(m.	Segundo	a	nota,	Olavo	deixou	como	legado	"um	verdadeiro	apostolado	a	respeito	da	vida	intelectual"	e	teria	inspirado	e	influenciado	"dezenas	de	milhares	de	alunos	e	leitores	–	inclusive,	levando	muitos	à	conversão	à	fé".[175]	Olavo	foi	enterrado	no
Cemitério	Saint	Joseph	em	Petersburg,	Virgínia,	Estados	Unidos,	no	dia	26	de	janeiro.	2016).	Dipangkorn	Rasmijoti,	príncipe	tailandês.	Huffpost	Brasil.	"Nesse	processo,	foi	abandonado	pela	direita	inteligente	e	assumiu	a	condição	de	guru	de	uma	turma	desprovida	de	formação,	movida	a	ódio	e	ressentimento".[128]	Segundo	João	Vitor	Santos,	em
matéria	para	a	Revista	do	Instituto	Humanitas	da	Unisinos,	ele	"é	tomado	por	muitos	como	um	dos	centrais	pensadores	da	extrema	direita	brasileira",[55]	e	em	pesquisa	desenvolvida	para	estudar	os	impactos	do	seu	discurso,	analisando	seus	textos,	vídeos	e	aulas,	Rosa,	Rezende	&	Martins	concluíram	que	ele	é	"certamente	o	maior	influenciador	das
novíssimas	direitas	conservadoras	no	Brasil".	↑	a	b	Correio	Braziliense.	Consultado	em	8	de	maio	de	2016		↑	a	b	c	d	e	Fernando	Danner;	Leno	Francisco	Danner	(2021),	«"Alguém	tem	de	dizer	aos	negros	a	verdade":	Olavo	de	Carvalho	sobre	a	contribui-ção	negro-africana	à	cultura	ocidental»,	Griot:	Revista	de	Filosofia,	ISSN	2178-1036,	21	(3):	351-
374,	Wikidata	Q110717123		↑	a	b	Brandt,	Danielle.	Consultado	em	9	de	abril	de	2020		↑	«YouTube	remove	vídeo	de	Olavo	de	Carvalho	que	fala	que	pandemia	não	existe».	3	de	julho	de	2017.	Consultado	em	11	de	abril	de	2019		↑	«Olavo,	o	ideólogo».	Ponerologia:	Psicopatas	no	Poder.	O	Commons	possui	uma	categoria	com	imagens	e	outros	ficheiros
sobre	29	de	abril	Obtida	de	"	Olavo	de	Carvalho	-	Website	Oficial.	1980	Eddy	Bosnar,	futebolista	australiano.	doi:10.5007/2175-7984.2017v17n39p277		↑	a	b	Calil,	Gilberto	(2021).	2019).	noticias.uol.com.br.	ISSN	0362-4331.	«Corram,	os	comunistas	estão	chegando».	1978	Bob	Bryan,	ex-tenista	estadunidense.	Gnosiologia	pluridimensional:
fundamentos	fenomenológico-críticos	do	conhecimento	da	verdade.	Assim,	aliado	ao	fato	de	que	negros	escravizaram	árabes	e	judeus	quando	foram	faraós	do	Egito,	o	que	já	revelaria	uma	contradição	teórica	e	uma	má-fé	moral	seletivas	contra	os	brancos,	tem-se	a	própria	questão	de	que	eles	foram	colonizados,	dominados	e	escravizados	porque
estavam	em	decadência	cultural,	enfraquecidos	como	civilização,	desestruturados	social	e	politicamente.	Ou	seja,	Galileu	não	contestou	a	física	antiga,	apenas	inventou	um	modo	melhor	de	provar	que	ela	tinha	razão,	e	que	o	testemunho	dos	sentidos,	sendo	verídico	o	bastante,	não	tem	em	si	a	prova	da	sua	veracidade	—	coisa	que	já	era	arroz-com-
feijão	desde	o	tempo	de	Aristóteles.	Jornal	Cruzeiro	do	Sul		↑	«O	que	esperar	do	cinema	brasileiro	em	2016».	«Olavo	de	Carvalho,	o	'parteiro'	da	nova	direita	que	diz	ter	dado	à	luz	flores	e	lacraias».	A	controvérsia	surgiu	devido	a	um	contrato	entre	a	PepsiCo	e	a	Senomyx;	esta	última	utilizava	uma	cultura	de	células	do	tipo	HEK-293,	extraídas	de	um
feto	legalmente	abortado	nos	Países	Baixos	em	1973,	para	criar	novos	sabores.	1989).	"A	escatologia	de	Olavo	de	Carvalho,	guru	do	bolsonarismo".	Astros	e	símbolos.	«Transgressão	à	direita».	Olavo	chegou	a	registar	uma	queixa-crime	após	Caetano	Veloso	criticá-lo	em	artigo	para	a	Folha	de	S.	Diário	do	Comércio		|acessodata=	requer	|url=	(ajuda)	↑
a	b	Olavo	de	Carvalho.	Eu	não	sou	um	total	ignorante	no	comércio	internacional.[99](...)	O	embaixador	no	outro	país	tem	autoridade	total	sobre	seus	conterrâneos	ali.	1985	Dudu	Pelizzari,	ator	brasileiro.	Kaczmarek,	compositor	polonês.	Para	se	ter	uma	ideia	de	até	onde	vai	o	discurso	de	Olavo	de	Carvalho,	ofereço	ao	leitor	esta	pérola	de	ódio,
extraída	de	uma	das	suas	obras	recentes:	"Quem	quer	que	estude	as	vidas	de	cada	um	deles	descobrirá	que	Voltaire,	Diderot,	Jean-Jacques	Rousseau,	Sade,	Karl	Marx,	Tolstói,	Bertolt	Brecht,	Lênin,	Stálin,	Fidel	Castro,	Che	Guevara,	Mao	Tse-tung,	Bertrand	Russell,	Jean-Paul	Sartre,	Max	Horkheimer,	Theodor	Adorno,	Georg	Lukács,	Antonio	Gramsci,
Lillian	Hellman,	Michel	Foucault,	Louis	Althusser,	Norman	Mailer,	Noam	Chomsky	e	tutti	quanti	foram	indivíduos	sádicos,	obsessivamente	mentirosos,	aproveitadores	cínicos,	vaidosos	até	à	demência,	desprovidos	de	qualquer	sentimento	moral	superior	e	de	qualquer	boa	intenção	por	mais	mínima	que	fosse,	exceto,	talvez,	no	sentido	de	usar	as
palavras	mais	nobres	para	nomear	os	atos	mais	torpes.	René	Guénon.	1972).	OS	LITORES	DA	NOSSA	BURGUESIA:	o	Mídia	Sem	Máscara	em	Atuação	Partidária	(2002-2011)	(Dissertação	de	Mestrado	em	História).	theinteramerican.org	(em	inglês).	Só	a	religião	cristã	e	o	indivíduo	são	bons;	toda	e	qualquer	forma	política	e	histórica,	sempre
materialistas,	são	más,	levam	ao	totalitarismo.	iG.	Consultado	em	5	de	novembro	de	2019		↑	«Olavo	de	Carvalho:	não	há	nada	que	refute	que	a	Terra	é	plana».	Not	only	are	Brazil’s	media,	education	system,	and	government	corrupted	by	money	and	self-interests	in	his	mind,	but	they	are	purveyors	of	ignorance,	too,	because	of	their	blind	investment	in
modern	science	and	its	inability	to	account	for,	let	alone	value,	spirituality.	It	is	in	that	final	step	when	Traditionalism	and	populism	can	come	together,	when	we	can	draw	a	line	between	astrology,	alchemy,	and	the	president.	32	(3):	621–648.	1941	—	Nana	Caymmi,	cantora	brasileira.	www.cella.com.br.	VEJA.com.	Consultado	em	11	de	fevereiro	de
2022		↑	a	b	Ricardo	Musse	(23	de	setembro	de	2007).	«"Anti-marxista"	indicado	por	Olavo	de	Carvalho	será	ministro	da	Educação».	1745	—	Oliver	Ellsworth,	político	e	jurista	britânico	(m.	1883).	São	Paulo,	É	Realizações	Editora.	Consultado	em	25	de	fevereiro	de	2017		↑	«Consulta	de	Processos	do	1ºGrau».	Rio	de	Janeiro:	Instituto	de	Artes	Liberais.
«Em	nota,	ABIA	recrimina	Olavo	de	Carvalho	por	preconceito	no	episódio	envolvendo	os	deputados	Jean	Wyllys	e	Bolsonaro».	1992	—	Distúrbios	de	Los	Angeles:	início	dos	distúrbios	após	a	absolvição	de	policiais	acusados	de	força	excessiva	contra	Rodney	King.	Consultado	em	16	de	outubro	de	2019		↑	a	b	Duarte,	Letícia	(12	de	dezembro	de	2020).	E
por	que	estavam	nessa	condição	de	crise	civilizacional?	2020).	15	de	agosto	de	2018.	2012.	Consultado	em	16	de	outubro	de	2019.	Século	XX	1901–1950	1901	—	Hirohito,	imperador	japonês	(m.	«O	que	pensa	Ricardo	Vélez-Rodríguez,	futuro	ministro	da	Educação».	www.clicrbs.com.br.	Luísa	Roxo	Barja.	«Israel's	Enemies	in	America	and	Russia.».
Estadão.	Olavo	de	Carvalho	usa	crítica	cultural	e	teoria	da	história	para	mostrar	o	mundo	como	expressão	de	uma	"crise	da	civilização"		↑	Lima,	Antonio	José	(2014).	In	Brazil	as	in	the	United	States,	they	are	the	keepers	of	spirit,	those	who	have	achieved	a	measure	of	community	and	context	otherwise	elusive	in	modernity.	processo	1000834-
74.2016.8.26.0050	(1ª	Vara	Criminal	-	Foro	de	Barueri).	Malcolm	Sargent,	compositor,	maestro	e	organista	britânico	(m.	1894	—	Marietta	Blau,	física	austríaca	(m.	Rio	de	Janeiro:	Record.	Jornal	do	Commercio.	Kolinda	Grabar-Kitarović,	política	croata.	Trump	em	2016	chamou	Carvalho	de	"um	dos	maiores	intelectuais	conservadores	do	mundo".[84]
Ele	ganhou	grande	repercussão	depois	da	eleição	de	Jair	Bolsonaro	em	2018,	sendo	um	importante	teórico	de	seu	governo.[30]	Visões	Olavo	não	avaliava	o	mundo	contemporâneo	como	uma	realização	do	progresso,	mas	como	um	ocaso,	expressão	de	uma	crise	da	civilização	que,	segundo	sua	linha	de	pensamento,	seria	o	adentrar	na	barbárie.
Führerbunker:	Adolf	Hitler	se	casa	com	sua	parceira	de	longa	data	Eva	Braun	em	um	búnquer	de	Berlim	e	designa	o	almirante	Karl	Dönitz	como	seu	sucessor;	Hitler	e	Braun	cometem	suicídio	no	dia	seguinte.	p.	23.	1916	Primeira	Guerra	Mundial:	uma	divisão	indiana	do	Reino	Unido	se	rende	às	Forças	Otomanas	no	Cerco	de	Kut	em	uma	das	maiores
rendições	das	forças	britânicas	até	aquele	ponto.	Consultado	em	18	de	março	de	2019		↑	a	b	«Guru	de	Bolsonaro,	Olavo	de	Carvalho	chama	parlamentares	do	PSL	de	semianalfabetos	e	caipiras».	1934).	Os	EUA	e	a	nova	ordem	mundial	(coautor	Alexandre	Dugin),	São	Paulo:	Vide	Editorial,	2012.	"Olavo	de	Carvalho,	o	Brasil	só	fala	dele".	comédia».
Astrologia	e	religião.	He	has	Bolsonaro's	ear.	1675	—	Giovanni	Antonio	Pellegrini,	pintor	italiano	(m.	Simone	Pavan,	ex-futebolista	italiano.	1768).	1975:	Operação	Vento	Constante.	Se	cabe	a	mim	reconstituir	a	história	cultural	do	Brasil,	então	vamos	lá	|	VEJA.com».	Consultado	em	22	de	abril	de	2017		↑	a	b	«Conhecer	o	Foro	de	São	Paulo	é	o	mínimo
para	não	ser	um	idiota».	Não	há	nenhuma	referência	a	eles	no	artigo	de	1905.		↑	«O	heliocentrismo	foi	comprovado	há	séculos,	mas	ainda	há	quem	o	questione».	Olavo	afirmava	que	suas	ideias	não	se	enquadram	em	uma	categoria	ideológica,	condenando	quem	adota	posições	por	automatismo	sustentado	por	ideologias.	São	Paulo:	Jvpiter.	«"O	Mínimo
que	Você	Precisa	Saber	para	não	Ser	um	Idiota"».	«Com	covid,	Olavo	de	Carvalho	cancela	transmissão	de	aulas	online».	Liloca,	cantora	moçambicana.	17	de	março	de	2019.	O	jardim	das	aflições:	de	Epicuro	à	ressurreição	de	César	-	Ensaio	sobre	o	materialismo	e	a	religião	civil,	Rio	de	Janeiro:	Diadorim.	1851).	1919	—	Gérard	Oury,	ator,	diretor	e
roteirista	francês	(m.	Continuando	a	análise,	os	pesquisadores	consideram	que	sua	visão	de	mundo	é	em	boa	parte	baseada	em	informações	equivocadas,	e	é	excessivamente	simplificada	numa	grande	polarização,	onde,	de	um	lado,	estão	as	pessoas	que	considera	"de	bem",	as	que	"trabalham,	que	seguem	uma	vida	reta,	cristã,	dentro	da	lei	e	da
ordem",	e	do	outro,	os	que	não	se	encaixam	nessa	construção,	onde	se	incluem	"os	esquerdistas,	comunistas,	anarquistas,	índios,	prostitutas,	gays,	drogados,	defensores	de	bandidos	e	dos	direitos	humanos".	Rio	de	Janeiro:	Faculdade	da	Cidade.	Estes	cursos	eram,	para	ele,	uma	forma	encontrada	para	enfrentar	o	que	define	como	a	"morte	da	alta
cultura	brasileira".[32]	Carvalho	foi	também	o	presidente	de	uma	organização	não	governamental	(ONG)	chamada	"Inter-american	Institute".[161]	Morte	Decreto	de	luto	oficial	emitido	pelo	governo	brasileiro.	↑	«'Burro',	'covarde'...	Consultado	em	9	de	agosto	de	2018.	Cópia	arquivada	em	29	de	dezembro	de	2019.	Sara	Errani,	tenista	italiana.	(21	de
abril	de	2020).	Consultado	em	18	de	março	de	2019		↑	a	b	«Guru	de	Bolsonaro,	Olavo	de	Carvalho	reforça	crítica	ao	Escola	sem	Partido:	"Colocaram	a	carroça	na	frente	dos	bois"».	Cópia	arquivada	em	16	de	abril	de	2019.	Adolfo	Nicolás,	religioso	espanhol	(m.	Correio	Braziliense.	Seu	discurso	era	caracterizado	pela	recusa	do	que	chamava	de
"politicamente	correto"	e	pela	presença	de	ataques	ad	hominem	e	termos	chulos.[40][41][42]	Diversas	publicações	indicaram	que	os	livros	e	artigos	de	Carvalho	divulgavam	teorias	conspiratórias	e	informações	incorretas,[43][44][45][46]	e	apontaram	que	o	polemista	fomentava	discursos	de	ódio[47][48][49]	e	anti-intelectualistas.[50]	Crítico	da
modernidade,[51]	demonstrava	interesse	por	filosofia	histórica,	história	dos	movimentos	revolucionários,	tradicionalismo	e	religião	comparada.[52][53][54]	Apesar	de	relativo	sucesso	de	vendas,	seu	trabalho	não	teve	impacto	no	meio	acadêmico[55][56]	e	seus	escritos	no	campo	da	filosofia	são	rejeitados	por	vários	especialistas.[27][57][41]	De	2005	a
2022,	quando	morreu,	aos	setenta	e	quatro	anos,	viveu	em	Richmond,	Virgínia,	Estados	Unidos.	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	MIGUEL,	Luis	Felipe.	1831	—	Frederico	1.º	de	Anhalt	(m.	27	de	janeiro	de	2010.	Arquivado	do	original	em	22	de	janeiro	de	2018		↑	«Documentário	sobre	Olavo	de	Carvalho	ganha	primeiro	teaser	-	Portal	AZ».
Exame.	1727	—	Jean-Georges	Noverre,	bailarino	francês	(m.	O	Povo.	Todas	as	tradições	culturais,	filosóficas	e	políticas	que	destoam	do	arcabouço	ontoteológico	e	que	negam	a	centralidade	seja	do	indivíduo	de	carne	e	osso,	seja	do	espiritualismo,	estão	fora	da	universalidade,	fora	da	cultura/civilização	ocidental,	sendo	esse	o	caso	dos	povos	negros	e
da	própria	modernidade	iluminista.[98]	Esta	posição	filosófica	apresenta-se,	então,	extremamente	mal	construída,	pela	sua	contradição	epistêmica,	ausência	de	critérios	paradigmáticos,	subjetivismo	estrito,	intuicionismo	privatista,	dualismo-maniqueísmo	antropológico,	fundamentalismo-dogmatismo	religioso,	postura	antiobjetiva	e	antiestrutural	em
termos	de	justificação,	imprecisão	histórico-teórica,	gerando,	no	âmbito	ético-político,	uma	atuação	antimoderna	e	antimodernizante	que	vai	desde	a	recusa	das	minorias	político-culturais,	do	Estado	democrático	de	direito,	dos	direitos	humanos	e	da	discussão	racional	objetiva,	cientificamente	regulada,	passa	pela	defesa	do	fundamentalismo	e	do
dogmatismo	religiosos	como	critério	públicoinstitucional	e	chega	exatamente	ao	autoritarismo	e	ao	fascismo	institucionais,	sintetizado	pelas	máximas	modelares	do	bolsonarismo	hegemônico	institucional	e	culturalmente.	«Olavo	de	Carvalho,	o	Brasil	só	fala	dele».	Paulo.[143]	Olavo	foi	apenas	uma	várias	pessoas	processadas	pelo	casal	na	ocasião,
como	o	pastor	Marco	Feliciano[144]	e	membros	do	MBL.[145]	Olavo	foi	condenado	a	pagar	R$	2,9	milhões	e	a	apagar	as	postagens	ofensivas	do	Twitter.	O	império	mundial	da	burla	–	Cartas	de	um	terráqueo	ao	planeta	Brasil	(Volume	V).	Disponível	em:	<	.	No	calendário	gregoriano	a	epacta	do	dia	é	*.	El	País		↑	Secches,	Fabiane	(14	de	dezembro	de
2018).	Andre	Agassi,	ex-tenista	estadunidense.	Isso	seria	o	resultado	de	um	processo	de	fortalecimento	da	consciência	coletiva,	iniciado	no	Renascimento	que	atinge	seu	ápice	na	Revolução	Francesa	com	a	prevalência	da	"opinião	pública".[85]	Segundo	Benjamin	R.	BBC	News	Brasil.	Central	Nacional	de	Astrologia.	Consultado	em	26	de	março	de
2021		↑	Reinaldo	Azevedo	(23	de	março	de	2020).	Rússia	e	Cuba	não	assinam.	Luís	Miguel	Cintra,	encenador,	ator	e	tradutor	português.	2021,	n.	1905).	Além	de	astrologia,	Olavo	era	fundador	da	Escola	Júpiter	de	Astrologia[...]		↑	Antonio	Carlos	S.	1893	—	Amílcar	Barbuy,	futebolista	e	treinador	de	futebol	brasileiro	(m.	1946).	Rio	de	janeiro:
Topbooks.	↑	a	b	«Secretaria-Geral	do	Exército	-	Portaria	nº	391,	de	21	de	julho	de	1999.	1898	—	Ellen	Brockhöft,	patinadora	artística	alemã	(m.	1970).	Consultado	em	16	de	outubro	de	2019		↑	a	b	«Maia	critica	governo	e	diz	que	Olavo	de	Carvalho	comanda	'gabinete	do	ódio'».	Se	não	conseguiram,	isso	mais	uma	vez	não	se	deve	à	herança	colonial,
escravocrata	e	racista,	mas	à	sua	incapacidade	pessoal.[98]	Em	terceiro	lugar,	a	posição	de	Olavo	de	Carvalho	em	relação	ao	(não)lugar	das	tradições	negro-africanas	na	cultura/civilização	ocidental	assenta	na	ideia	de	que	não	houve	contribuição	cultural	negro-africana	à	cultura/civilização	ocidental,	e	que	essa	mesma	civilização	ocidental	é	universal,
o	que	nos	leva	a	concluir	que	as	tradições	negroafricanas	são	particulares,	meramente	contextuais.	A	culpa	pelo	que	somos	é	nossa,	como	indivíduos,	não	da	sociedade	enquanto	macroestrutura:	não	existe	a	sociedade	como	macroestrutura	totalizante,	não	existe	as	instituições	enquanto	sistemas	objetivos	que	determinam	socialização	e	subjetivação
de	modo	último	e,	finalmente,	não	existe	a	classe	social,	o	partido	político,	a	massa	amorfa	que	subsumam	e	anulem	os	indivíduos.	Tierry,	cantor	e	compositor	brasileiro.	«Projeto	de	Resolução	nº	536/2011.	Portal	e-SAJ	–	Peticionamento	no	TJSP	-	Tribunal	de	Justiça.	Consultado	em	12	de	agosto	de	2017		↑	Pessoa,	Breno	(3	de	julho	de	2017).	Uol.	1780
—	Charles	Nodier,	escritor	francês	(m.	Por	Lilian	Milena.	Foi	este	episódio	que	inaugurou	a	mania	dos	cientistas	modernos	de	tomarem	simples	mudanças	de	métodos	como	se	fossem	"provas"	de	uma	nova	constituição	da	realidade.[109]	”	Também	era	crítico	do	trabalho	de	Georg	Cantor	a	respeito	de	números	transfinitos,	acusando-o	de	confundir
"números	com	seus	meros	signos",	vendo	seu	trabalho	como	um	"jogo	de	palavras"	e	uma	"falsa	lógica".[109]	Não	acreditava	no	aquecimento	global[110]	e	fundamentava-se	no	episódio	que	ficou	conhecido	como	Climategate,	em	que	hackers,	nas	vésperas	da	Conferência	de	Copenhague,	disseminaram	milhares	de	e-mails	de	climatologistas	da
Universidade	de	East	Anglia,	visando	minar	a	credibilidade	da	conferência.	Assim,	é	falso	dizer	que	células	de	feto	são	utilizadas	na	Pepsi.	Portanto,	nesse	caso,	o	movimento	negro	não	pode	exigir	reparação	pela	sua	condição	de	miséria,	de	exclusão	e	de	desigualdade	contemporânea	porque	cada	indivíduo	negro	faz	parte	de	uma	sociedade	que	aboliu
a	escravidão	e	que	equalizou	a	todos	há	mais	de	cem	anos,	tendo	tempo	e	condições	suficientes	para	se	desenvolver	e	modificar	sua	situação	pessoal.	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	Megale,	Bela.	Século	XIX	1854	—	Henry	Paget,	1.º	Marquês	de	Anglesey	(n.	"From	preachers	to	comedians:	Ideal	types	of	hate	speakers	in	Brazil".	Conjur.	1977
Andrius	Skerla,	ex-futebolista	lituano.	Rio	de	Janeiro:	Topbooks,	1997.	Folha	de	S.Paulo.	Consultado	em	11	de	fevereiro	de	2022		↑	Patrícia	Campos	Mello.	A	multa	acumulou	em	R$	2,9	milhões	e	Olavo	entrou	com	um	recurso,	que	foi	negado	em	2021.	UOL	Cotidiano.	1986	Monique	Alfradique,	atriz	brasileira.	Para	os	autores,	"é	possível	verificar	que
a	construção	supostamente	teórica	apresentada	por	ele	se	fundamenta	exclusivamente	em	pesquisas	que	visam	localizar	determinados	escritos	que	corroboraram	as	suas	análises,	independente	de	sua	veracidade.	1837	—	Georges	Boulanger,	general	e	político	francês	(m.	Cópia	arquivada	em	10	de	fevereiro	de	2019.	1895	Vladimir	Propp,	linguista	e
antropólogo	russo	(m.	O	jardim	das	aflições.	Consultado	em	27	de	janeiro	de	2020		↑	a	b	«Olavo	x	Caetano:	entenda	ação	que	se	arrasta	por	5	anos	e	chega	a	R$	2,9	mi».	Século	XX	1929	—	Violet	Herbert,	Condessa	de	Powis	(n.	Vide	Editorial,	2017.	Assim,	o	que	interessa	a	Olavo	de	Carvalho,	na	sua	definição	da	cultura/civilização	ocidental	é	a
universalidade	da	ontoteologia	e,	nesse	caso,	universalidade	significa	seja	a	perspectiva	da	escatologia	cristã,	representada	de	modo	último	pela	revelação	na	correlação	do	Antigo	e	do	Novo	Testamentos,	seja	a	ideia	filosófica	de	determinação	da	antropologia/cultura/normatividade	pela	religião/biologia,	pela	centralidade	de	fundamentos
essencialistas	e	naturalizados	com	caráter	pré-político,	pré-cultural	e	a-histórico	sobre	a	história,	a	cultura,	a	política,	a	sociedade.	Veja,	22	mar	2019.	Consultado	em	26	de	janeiro	de	2022		↑	«Bolsonaro	decreta	luto	oficial	pela	morte	de	Olavo	de	Carvalho».	O	filme	foi	inteiramente	realizado	com	recursos	captados	através	de	financiamento	coletivo	e
lançou	em	2017.[152]	Ao	todo	foram	quase	três	mil	doadores	e	arrecadação	de	320	mil	reais.[153][154][155]	No	festival	Cine	PE,	realizado	de	27	de	Junho	a	3	de	Julho	de	2017,	O	Jardim	das	Aflições	foi	premiado	em	três	categorias:	melhor	montagem,	júri	popular	e	melhor	filme.[156][157]	Vida	pessoal	Segundo	o	próprio	Carvalho,	ele	abandonou	a
escola	na	"quarta	série	do	ginásio",	o	equivalente	ao	oitavo	ano	do	ensino	fundamental.[158]	Olavo	de	Carvalho	morava	desde	2005	na	área	rural	do	Condado	de	Dinwiddie,	ao	sul	de	Richmond,	no	estado	norte-americano	de	Virgínia.[159]	Segundo	ele,	um	dos	motivos	para	sua	mudança	do	Brasil	para	os	Estados	Unidos	foi	a	chegada	do	Partido	dos
Trabalhadores	(PT)	à	Presidência	da	República	no	Brasil.[32]	Carvalho	declarou	em	seu	programa[qual?]	que	em	dezembro	de	2009	teria	recebido	do	governo	dos	Estados	Unidos	o	visto	de	residência	após	um	tempo	de	espera	de	aproximadamente	três	anos,	ao	final	do	qual	passou	a	residir	naquele	país.	AOIUSA.	Olavo	de	Carvalho	diz	que	gostaria	de
ser	embaixador	do	Brasil	nos	EUA.	1844).	Claus	Jensen,	ex-futebolista	dinamarquês.	São	Paulo:	Nova	Stella.	Fórum.	Revista	Cifras.	1925	—	Iwao	Takamoto,	animador,	produtor	e	diretor	estadunidense	(m.	1944).	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	«Bate-papo	com	Carlos	Heitor	Cony».	Introdução,	notas	e	comentários	de	Olavo	de	Carvalho.	Século
XIX	1818	—	Alexandre	2.º	da	Rússia	(m.	2020	—	Irrfan	Khan,	ator	indiano	(n.	Ora,	se	o	objeto	não	movido	de	fora	permanece	parado	ou	tem	um	movimento	fictício,	isto	significa,	rigorosamente,	que	ele	permanece	parado	em	todos	os	casos,	exatamente	como	o	dizia	a	física	antiga,	e	que	Galileu,	mediante	um	novo	sistema	de	medições,	conseguiu
apenas	explicar	por	que	ele	permanece	parado.	Catraca	Livre.	1999.	1907	Tino	Rossi,	ator	e	cantor	francês	(m.	1860	—	Paul	Évariste	Parmentier,	botânico	francês	(m.	[S.l.]:	HarperCollins.	Mário	Ferreira	dos	Santos	-	A	Sabedoria	das	Leis	Eternas.	Cópia	arquivada	em	12	de	junho	de	2019		↑	Pages,	Digital.	1988).	Além	disso,	Olavo	apontou	que	o
Climategate	seria	obra	da	família	Rockefeller,	do	Council	of	Foreign	Relations	e	do	Clube	de	Bilderberg,	indicando-os	como	atores	principais	da	Nova	Ordem	Mundial,	também	responsáveis	pelas	"campanhas	mundiais	abortista	e	gayzista,	da	nova	religião	global	biônica,	da	proposta	do	governo	Obama	para	o	controle	universal	da	circulação	de
capitais".[111]	Para	Olavo,	a	AIDS	não	representava	um	risco	para	a	população	heterossexual,	baseando-se	no	livro	The	Myth	of	Heterosexual	Aids	do	jornalista	Michael	Fumento,	não	concordando	também	que	a	AIDS	tenha	sido	um	perigo	iminente	para	toda	a	humanidade,	alegando	que	essa	ideia	teria	sido	disseminada	pela	indústria	farmacêutica	e
outros	grupos	para	captar	verbas	governamentais.[111]	Em	janeiro	de	2019,	publicou	um	vídeo	em	que	discorda	da	Teoria	da	relatividade	e	do	heliocentrismo	citando	a	Experiência	de	Michelson-Morley	-	experimento	que	visava	comprovar	a	hipótese	de	éter	luminífero	-	o	experimento	mostrou-se	infundado	porque	a	velocidade	da	luz	é	constante
independente	do	movimento	do	observador	e	em	nada	ajudou	à	Teoria	da	relatividade[112]	e	as	comprovações	de	que	os	planetas	giram	ao	redor	do	Sol	já	datam	de	séculos	e	até	hoje	recebe	comprovações	através	de	inúmeras	descobertas.[113]	Também	afirmou	não	ter	conseguido	encontrar	nada	que	refute	o	terraplanismo.[114]	Olavo	de	Carvalho	já
afirmou	que	células	de	fetos	eram	utilizadas	na	fabricação	da	Pepsi.[115][116][117][118]	Apesar	de	criada	fora	do	Brasil,	Olavo	foi	o	principal	disseminador	dessa	fake	news.	A	Fórmula	para	Enlouquecer	o	Mundo	–	Cartas	de	um	terráqueo	ao	planeta	Brasil	(Volume	III).	1881).	«Uma	revolução	conservadora	dos	intelectuais	(Brasil/2002–2016)».
Consultado	em	12	de	agosto	de	2017		↑	Olavo	de	Carvalho	(5	de	novembro	de	2013).	2010).	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	«CMI	Brasil	-	Olavo	de	Carvalho	no	banco	dos	réus».	Espaço	Astrológico.	Cópia	arquivada	em	3	de	agosto	de	2015		↑	Ramalhete,	Carlos	(23	de	junho	de	2013).	«Crise	e	barbárie».	1989	Sophie	Charlotte,	atriz	brasileira.
1988	—	Cameron	Girdlestone,	canoísta	australiano.	Saí	da	escola	no	quarto	ano	do	ginásio,	PARA	NUNCA	MAIS	VOLTAR,	firmemente	decidido	a	buscar	instrução	por	vias	alternativas.	1966).	23	de	novembro	de	2018.	8	pontos	para	conhecer	as	principais	ideias	do	filósofo	indicado	por	Olavo	de	Carvalho	para	integrar	o	governo	Bolsonaro		↑
«Weintraub	conhece	minhas	ideias	melhor	do	que	Vélez,	diz	Olavo	de	Carvalho».	Canaltech.	«Filme	sobre	Olavo	de	Carvalho	é	o	grande	vencedor	do	Cine	PE».	Convém	referir	que	aquilo	que	Olavo	de	Carvalho	entende	por	cultura/civilização	ocidental	diz	respeito	à	conjunção	da	tradição	ontoteológica	judaico-cristã	(incluindo-se,	aqui,	a	filosofia-
teologia	medieval),	da	metafísica	greco-latina	e,	como	síntese	desses	momentos,	do	Renascimento.	«Olavo	de	Carvalho,	Bolsonaro's	Far-Right	Guru,	Dies	at	74».	Diário	de	Pernambuco.	Visões	de	Descartes	entre	o	gênio	mal	e	o	espírito	da	verdade.	Em	2013	publicou	O	Mínimo	que	Você	Precisa	Saber	para	não	Ser	um	Idiota.	«The	Gramsci	of	the
Brazilian	Right».	Cópia	arquivada	em	10	de	fevereiro	de	2019		↑	a	b	«Quem	é	o	pensador	que	faz	a	cabeça	de	Jair	Bolsonaro.	They	are	reality.	Consultado	em	26	de	março	de	2021		↑	a	b	c	Olavo	de	Carvalho	(2000).	Cópia	arquivada	em	4	de	maio	de	2022		↑	Laísa	Dall'Agnol.	www.vice.com.	Em	dezembro	de	2019,	a	PepsiCo	afirmou	que	"não	tem	mais
qualquer	relação	comercial	com	a	Senomyx	e	não	realiza	ou	financia	pesquisas	feitas	com	tecido	humano	ou	culturas	de	células	derivadas	de	embriões."[116][117]	Em	22	de	março	de	2020,	durante	a	pandemia	de	COVID-19,	doença	causada	pelo	coronavírus	SARS-CoV-2,	afirmou	que	não	havia	nenhum	caso	confirmado	de	morte	pelo	referido	vírus	no
mundo	e	que	a	pandemia	seria	"uma	invenção"	e	"a	mais	vasta	manipulação	de	opinião	pública	que	já	aconteceu	na	história	humana".[119]	Naquela	data,	a	Organização	Mundial	da	Saúde	contabilizava	mais	de	294	mil	casos	da	doença	e	12.784	mortes	dela	decorrentes.[120]	A	plataforma	YouTube	retirou	o	vídeo	do	ar,	embora	ele	continuasse
repercutindo	no	Twitter.[121]	Ele	próprio	foi	diagnosticado	com	a	doença	em	16	de	janeiro	de	2022,	oito	dias	antes	de	sua	morte,	cuja	causa	não	foi	divulgada.[122]	Recepção	acadêmica	Embora	o	pensamento	de	Olavo	tenha	grande	audiência	entre	o	público	geral,	especialmente	pelo	uso	que	faz	das	mídias	sociais,[123][124]	não	obteve	repercussão
na	academia,[55][123]	e	diversos	pesquisadores	e	especialistas	em	filosofia	e	política	têm	criticado	suas	opiniões.	1771	—	Louis	Petit	de	Bachaumont,	escritor	francês	(n.	4	Vols.	1991	—	Gonzaguinha,	cantor	e	compositor	brasileiro	(n.	Abdoulaye	Samaké,	futebolista	malinês.	O	imbecil	coletivo	II:	A	longa	marcha	da	vaca	para	o	brejo	e,	logo	atrás	dela,
os	filhos	da	PUC,	as	quais	obras	juntas	formam,	para	ensinança	dos	pequenos	e	escarmento	dos	grandes.	Cópia	arquivada	em	19	de	outubro	de	2019		↑	Costa,	Ana	Clara;	Ghirotto,	Edoardo	(30	de	novembro	de	2018).	«A	estranha	obsessão	de	Olavo	de	Carvalho	pelo	furico	alheio».	1981	—	Alex	Vincent,	ator	estadunidense.	1882	—	John	Nelson	Darby,
pregador	anglo-irlandês	(n.	O	futuro	do	pensamento	brasileiro.	Consultado	em	5	de	novembro	de	2019		↑	Secches,	Fabiane	(14	de	dezembro	de	2018).	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	Sul/FUA,	Jornal	Cruzeiro	do.	Fui	o	parteiro	dela,	mas	o	parteiro	não	nasce	com	o	bebê".	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	«Olavo	Luiz	Pimentel	de	Carvalho
versus	Editora	Pererê	Revistas	e	Livros	Ltda»		↑	«Consulta	de	Processos	do	1ºGrau».	Por	Vinicius	Torres	Freire.	«The	USA	and	the	New	World	Order:	A	Debate	Between	Alexandr	Dugin	and	Olavo	de	Carvalho».	2006	—	Xochitl	Gomez,	atriz	canadense.	1994	Marcelino	Sambé,	bailarino	português-guineense.	(8	de	setembro	de	2013).	Valor	Econômico".
1997	—	Entra	em	vigor	o	Acordo	Internacional	sobre	Proibição	de	Armas	Químicas.	Ele	aponta	que	o	coeficiente	de	esquerda	ou	de	direita	está	nos	olhos	do	observador	e	varia	conforme	as	épocas	e	os	lugares.	Olavo’s	focus	on	Traditionalism’s	opposition	to	modern	science,	though	seemingly	an	apolitical	subject,	may	have	been	more	relevant	to	his
analysis	of	political	and	social	life	than	I	first	thought.	1997	—	Lucas	Tousart,	futebolista	francês.	Consultado	em	19	de	abril	de	2017		↑	Gois,	Anselmo	(12	de	junho	de	2019).	1854	—	Henri	Poincaré,	matemático	francês	(m	1912).	Willie	Nelson,	cantor,	compositor,	escritor	e	ator	estadunidense.	Consultado	em	26	de	janeiro	de	2022		↑	«Nota	Oficial	-
Nota	de	pesar	pelo	falecimento	do	Professor	Olavo	de	Carvalho	-	25/01/2022».	Crystal	Harris,	modelo	estadunidense.	Entrevista	especial	com	Alvaro	Bianchi".	«Why	Cultural	Marxism	Matters».	21	de	dezembro	de	2021.	1963	Raúl	Servín,	ex-futebolista	mexicano.	IstoÉ.	1823	—	Daniel	Harrwitz,	enxadrista	alemão	(m.	«No	Youtube,	os	vídeos	de	Olavo
de	Carvalho	estão	marcados	como...	↑	«Mídia	sem	máscara	-	Quem	somos?».	1985.	Consultado	em	31	de	dezembro	de	2016.	2006.	53	pessoas	morreram	e	centenas	de	edifícios	foram	destruídos.	1996	—	Ayami	Muto,	cantora	e	modelo	japonesa.	Martin	Whitmarsh,	empresário	e	dirigente	automobilístico	britânico.	1983).	21	de	junho	de	2014		↑
Ricardo	Galhardo;	Igor	Gadelha;	Julia	Lindner;	Daiene	Cardoso	(17	de	abril	de	2016).	«"Destruição	é	a	agenda	do	Tradicionalismo",	a	ideologia	por	trás	de	Bolsonaro	e	Trump».	Metrópoles.	Outros	foram	estupradores	ou	exploradores	de	mulheres,	opressores	vis	de	seus	empregados,	agressores	de	suas	esposas	e	filhos.	UOL		↑	«Olavo	de	Carvalho
ataca	generais	do	governo	Bolsonaro».	And	he	lives	in	rural	Virginia.»	(em	inglês).	Poder-se-ia	citar	ainda	entidades	como	o	Foro	de	São	Paulo,[79]	o	Movimento	dos	Trabalhadores	Rurais	Sem	Terra	(MST),	o	eurasianismo,[71]	o	Partido	dos	Trabalhadores,	as	FARC	e	a	Confederação	Nacional	dos	Bispos	do	Brasil.	The	only	immateriality	they	will	admit
is	the	abstractions	of	mathematics,	which	themselves	serve	to	confuse	as	well,	Olavo	contends.	Livraria	e	Distribuidora	Ltda,	2006.».	Consultado	em	25	de	fevereiro	de	2017		↑	«Caetano	Veloso	cobra	dívida	milionária	de	Olavo	de	Carvalho	por	descumprir	decisão	judicial».	Cadernos	Pagu	[online].	Medalha	do	Pacificador	-	outorga.»	.	1973	—	David
Belle,	desportista	e	ator	francês.	1960	Gerard	Joling,	cantor	e	apresentador	de	televisão	neerlandês.	Século	XXI	2002	—	Fernando	Pessa,	jornalista	português	(n.	Mateusz	Kusznierewicz,	ex-velejador	polonês.	«Médico	particular	de	Olavo	de	Carvalho	nega	morte	de	guru	bolsonarista	por	Covid-19».	17	(39):	277–312.	Guido	Burgstaller,	futebolista
austríaco.	São	Paulo:	Vide	Editorial,	2013.	Joel	Pinheiro	explicou	de	forma	didática	a	teoria	de	Olavo:	"De	acordo	com	Olavo	de	Carvalho,	o	esquerdismo	vai	muito	além	da	política.	revistaepoca.globo.com.	1992.	1930	—	Jean	Rochefort,	ator	francês	(m.	Ele	não	foi	condenado	por	defender	teorias	científicas,	mas	por	prática	de	feitiçaria,	que	na	época
era	crime",[109]	e	a	Galileu:	“	Um	fundo	de	charlatanismo	parece	já	ter	sido	introduzido	na	física	por	Galileu,	quando	proclamou	ter	superado	a	noção	da	ciência	antiga,	segundo	a	qual	um	objeto	não	impelido	por	uma	força	externa	permanece	parado	—	uma	ilusão	dos	sentidos,	segundo	ele.	(20	de	abril	de	2016).	They	are	the	core.		↑	João	Fellet	(15
de	dezembro	de	2016).	Mo	Brooks,	político	norte-americano.	Eventos	históricos	1429:	Joana	d'Arc	rompe	o	Cerco	de	Orleães.	Valériane	Ayayi,	jogadora	de	basquete	francesa.	El	País.	Segundo	Carvalho,	essas	correntes	transferem	a	responsabilidade	de	conhecer	a	verdade	do	indivíduo	para	o	coletivo.	Eu	peguei	alguma	prática	desse	negócio	de
comércio	internacional	no	tempo	em	que	morei	na	Romênia.	Fornovo	di	Taro	é	libertada	das	tropas	da	Alemanha	pela	Força	Expedicionária	Brasileira.	Like	Bannon,	Olavo	finds	a	trace	of	solace	among	the	poor	and	uneducated,	those	most	distanced	from	institutionalized	education	and	knowledge	production.	Em	2013,	lançou	O	Mínimo	que	Você
Precisa	Saber	para	não	Ser	um	Idiota,	coleção	de	textos	curtos	publicados	na	imprensa.[32]	Outros	de	seus	livros	mais	conhecidos	são	O	Jardim	das	Aflições	(1995)	e	O	Imbecil	Coletivo	(1996).	E,	como	embaixador	nos	EUA,	eu	saberia	fazer	dinheiro.	CartaCapital.	Iveta	Bartošová,	cantora	e	atriz	tcheca	(n.	Olavo	de	Carvalho	Olavo	de	Carvalho	em
2019	Nome	completo	Olavo	Luiz	Pimentel	de	Carvalho	Nascimento	29	de	abril	de	1947Campinas,	São	Paulo,	Brasil	Morte	24	de	janeiro	de	2022	(74	anos)Richmond,	Virgínia,	Estados	Unidos	Nacionalidade	brasileiro	Progenitores	Mãe:	Nicéa	Pimentel	de	CarvalhoPai:	Luiz	Gonzaga	de	Carvalho	Cônjuge	Roxane	Andrade	de	Souza	(c.	?)[1]	Filho(a)(s)	8
Ocupação	jornalista	e	ensaísta	Prêmios	Medalha	do	Pacificador[2][3]Medalha	do	Mérito	Santos-Dumont[4]	Ordem	Nacional	do	Mérito	da	Romênia[5]	Medalha	Tiradentes[3]	Religião	Católico	romano[6]	Página	oficial	blogdoolavo.com	Olavo	Luiz	Pimentel	de	Carvalho	GCRB	(Campinas,	29	de	abril	de	1947	–	Richmond,	24	de	janeiro	de	2022)[7][8]	foi
um	ensaísta,	polemista,[9]	influenciador	digital	e	ideólogo	brasileiro,	que	também	atuou	como	jornalista	e	astrólogo.[nota	1]	Filósofo	autoproclamado,[26][27]	era	considerado	um	representante	do	conservadorismo	no	Brasil,[28][29]	com	expressiva	influência	na	extrema-direita	brasileira.[30]	Carvalho	alegava	ter	sido	militante	filiado	ao	Partido
Comunista	Brasileiro	em	sua	juventude,	de	1966	a	1968,[31]	e	opositor	da	ditadura	militar	brasileira,[32]	tornando-se	anticomunista	posteriormente.	ISBN	9788525200327.	Jürgen	Vogel,	ator,	produtor,	diretor	e	cantor	alemão.	É	mais	do	que	um	pensador	importante:	chamado	normalmente	de	"mestre"	ou	"professor",	é	tido	como	a	única	voz
autossuficiente	da	intelectualidade	brasileira,	que	vai,	com	profundidade,	contra	a	corrente	da	obviedade	dos	acadêmicos,	do	status	quo,	enfim,	dos	modelos	estabelecidos.		↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	João	Fellet	(15	de	dezembro	de	2016).	acervo.folha.uol.com.br		↑	"Segredos	da	Flauta	Mágica"	por	Olavo	de	Carvalho,	caderno	Folhetim	da	Folha	de	S.
Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	Azevedo,	Reinaldo	(2	de	setembro	de	2013).	Uma	abordagem	à	esquerda».	www.baguete.com.br.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras.	O	que	conta	é	a	possibilidade	de	confirmar	tudo	aquilo	que	reitera	a	sua	teoria	conspiratória".	GaúchaZH.	1880	—	Ali	Fethi	Okyar,	político	e	diplomata	turco	(m.	.	Desse	modo,
segundo	Olavo	de	Carvalho,	não	há	qualquer	reparação	a	ser	paga	e	a	crítica	aos	brancos	é	pura	e	simplesmente	seletiva,	incongruente	e	acrítica.[98]	Em	segundo	lugar,	Olavo	de	Carvalho,	ao	negar	a	responsabilização	social-institucional	na	exata	medida	em	que	recusa	a	determinação	social,	institucional,	macroestrutrual	da	subjetividade,	do	lugar
sociopolítico	do	indivíduo,	reduz	toda	a	dinâmica	humana	à	ação	e	ao	protagonismo	individuais.	A	nova	era	e	a	revolução	cultural:	Fritjof	Capra	&	Antonio	Gramsci.	ISSN	1982-6672.	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	Dias,	Kleber	Eduardo	Barbosa	(3	de	outubro	de	2018).	A	família	de	Carvalho	divulgou	uma	nota	em	redes	sociais	sobre	sua	morte,
ocorrida	em	24	de	janeiro	de	2022,	oito	dias	após	ser	diagnosticado	com	COVID-19.[8][162]	Olavo	estava	internado	num	hospital	em	Richmond,	na	Virgínia,	Estados	Unidos.[8]	Embora	a	causa	da	morte	não	tenha	sido	divulgada	junto	da	nota,	sua	filha	Heloísa	afirmou	que	ela	se	deveu	à	COVID-19.[163]	Por	outro	lado,	Ahmed	Youssif	El	Tassa,	médico
dele,	disse	que	o	motivo	do	falecimento	teria	sido	uma	“insuficiência	respiratória	aguda”	associada	a	pneumonia	bacteriana.[164]	Olavo	de	Carvalho	negava	a	existência	da	pandemia[165],	chegando	a	afirmar,	em	2020,	que	o	coronavírus	era	"a	mais	vasta	manipulação	de	opinião	pública	que	já	aconteceu	na	história	humana”.[166]	O	escritor	também
era	crítico	da	vacinação,	da	proteção	pessoal	com	a	utilização	de	máscara	e	do	lockdown.[167]	Após	a	sua	morte,	políticos	de	extrema-direita,	como	o	presidente	da	República	Jair	Bolsonaro	e	seus	filhos,	lamentaram	o	ocorrido.[168][169]	Ministros,	ex-ministros	e	parlamentares	do	mesmo	espectro	político	também	se	manifestaram.[170]	O	Governo
Federal	ainda	emitiu	uma	nota	de	pesar,	manifestando	condolências,[171]	e	Jair	Bolsonaro	decretou	luto	oficial	de	um	dia	após	a	confirmação	oficial	da	morte.[172][173][174]	No	dia	25	de	janeiro,	o	Palácio	do	Planalto	emitiu	nota	oficial	de	pesar	sobre	sua	morte.	Estado	de	Minas.	Olavo	afirma	que	foi	agraciado	com	um	visto	de	"habilidades
extraordinárias"	(extraodinary	ability,	no	original),	concedido	pelo	governo	americano	a	pessoas	com	talentos	especiais.[160]	Segundo	o	site	de	notícias	Catraca	Livre,	Carvalho	não	preenche	os	requisitos	para	esse	tipo	de	visto,	tampouco	já	provou	alguma	vez	tê-lo	recebido.[160]	Desde	que	se	mudou	para	os	Estados	Unidos,	além	da	manutenção
periódica	de	seu	website	com	novos	artigos	e	ensaios,	Carvalho	ministrava	cursos	à	distância	e	presenciais	sobre	História	da	Filosofia,	bem	como	promovia	palestras	e	conferências.	Edição	bilíngue	(português	/	inglês).	Consultado	em	26	de	março	de	2022.	Consultado	em	16	de	outubro	de	2019		↑	Carla	Jiménez	(11	de	dezembro	de	2018).
OCLC	1030610765.	1347).	Consultado	em	16	de	outubro	de	2019		↑	Liriam	Sponholz	Christofoletti	(23	de	dezembro	de	2018).	1810).	Cópia	arquivada	em	16	de	janeiro	de	2022		↑	«Olavo	de	Carvalho	pede	que	ex-alunos	deixem	governo:	quem	são	esses	nomes?».	ISBN	978-0-06-297847-9.	«Câmara	aprova	nome	de	Olavo	de	Carvalho	para	rua	na
região	do	Éden».	1891).	Consultado	em	12	de	Maio	de	2017		↑	Briguet,	Paulo	(25	de	agosto	de	2013).	1982	—	Carlos	Martins,	ex-futebolista	português.	Marechal	Cândido	Rondon:	Universidade	Estadual	do	Oeste	do	Paraná		Peres,	Daniel	Tourinho	(12	de	fevereiro	de	2019).	Olavo	reiterou	que	não	se	vê	como	guru	do	governo	Bolsonaro	e	atacou	a
mídia.		↑	a	b	«Juan	Alfredo	César	Müller	-	Central	Nacional	de	Astrologia».	Aristóteles.	2011).	Revista	do	Instituto	Humanitas	—	Unisinos,	17/12/2018	↑	a	b	c	Ricardo	Della	Coletta	(2	de	dezembro	de	2018).	1843	—	Pedro	Américo,	pintor,	político,	escritor	e	filósofo	brasileiro	(m.	O	Exército	na	História	do	Brasil.	Como	autor	secundário	Arthur
Schopenhauer.	1983	Megan	Boone,	atriz	estadunidense.	«Quão	obscurantista	é	o	emplasto	filosófico	de	Olavo	de	Carvalho?».	O	vídeo	viralizou	na	época	do	Orkut.[115]	Carvalho	disse	ainda	que	quem	tomasse	produtos	da	PepsiCo	era	"um	abortista	terceirizado".[116]	A	Agência	Lupa	e	o	Polígrafo	analisaram	o	caso	e	concluíram	que	é	uma	fake	news.
1994.[180]	Uma	filosofia	aristotélica	da	cultura.	Defende	a	teoria	da	conspiração	conhecida	como	"marxismo	cultural".[86]	Ele	foi	um	grande	crítico	do	pensamento	coletivo	nacional	por	sua	suposta	despreocupação	com	o	futuro.	Carreira	Em	fevereiro	de	1977	começou	a	colaborar	na	Folha	de	S.Paulo	(no	caderno	literário	"Folhetim").[58][59]	Foi
colunista	de	jornais	como	O	Globo,	Jornal	do	Brasil,	Folha	de	S.	A	inversão	revolucionária	em	ação	–	Cartas	de	um	terráqueo	ao	planeta	Brasil	(Volume	IV).	[S.l.]:	É	Realizações.	1966	Ramón	Medina	Bello,	ex-futebolista	argentino.	1933).	O	Estado	de	S.Paulo.	«Olavo	de	Carvalho	está	errado	e	não	entendeu	Kant,	dizem	três	nomes	de	destaque	da
academia	brasileira».	1988	—	Glasnost:	o	líder	soviético	Mikhail	Gorbachev	promete	mais	liberdade	religiosa.	1879	—	Thomas	Beecham,	maestro	britânico	(m.	«MBL	e	Frota	devem	remover	publicações	ofensivas	a	Caetano	e	Lavigne».	Consultado	em	27	de	março	de	2018		↑	Kincaid,	Cliff	(2	de	Março	de	2015).	Em	entrevista	à	BBC	em	dezembro	de
2016,	Olavo,	quando	perguntado	sobre	a	direita	brasileira,	afirmou:	"quis	que	uma	direita	existisse	[no	Brasil],	o	que	não	quer	dizer	que	eu	pertença	a	ela.	Aristóteles	em	nova	perspectiva:	Introdução	à	teoria	dos	quatro	discursos.	Consultado	em	17	de	dezembro	de	2021		↑	a	b	Guedes,	Diogo	(9	de	julho	de	2017).	Como	vencer	um	debate	sem	precisar
ter	razão:	em	38	estratagemas	(dialética	erística).	Consultado	em	26	de	março	de	2021		↑	Abidor,	Mitchell	(2020).	Serafim	Gonzalez,	ator	e	escultor	brasileiro	(n.	ISSN	1809-4449.	1762	—	Jean-Baptiste	Jourdan,	militar	francês	(m.	Jeff	Ayres,	jogador	de	basquete	norte-americano.	A	Dialética	Simbólica	-	Ensaios	Reunidos	São	Paulo:	É	Realizações.	"A
face	horrenda	da	nova	extrema	direita:	degenerados,	blasfemadores	e	mentirosos	contumazes".	1429	—	Joana	d'Arc	rompe	o	Cerco	de	Orleães.	Consultado	em	18	de	março	de	2019		↑	a	b	«Guru	do	bolsonarismo,	Olavo	de	Carvalho	orienta	alunos	a	deixarem	governo».	Caminhos	da	esquerda:	elementos	para	uma	reconstrução.	olavodecarvalho.org		Em
falta	ou	vazio	|url=	(ajuda);	|acessodata=	requer	|url=	(ajuda)	↑	«NÃO	é	verdade	que	os	experimentos	de	Michelson-Morley	derrubaram	a	"teoria	do	éter	luminífero"!».	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	«Dezoito	anos	depois,	diagnóstico	de	Olavo	de	Carvalho	vira	mote	de	filme	de	Sérgio	Bianchi:	"Falo	das	pessoas	que,	mesmo	no	poder,	se	acham
perseguidas",	declarou	cineasta	à	Folha,	sem	citar	o	ensaísta.	24	de	setembro	de	2013		↑	olavodecarvalho.org/dados-biograficos/	"Olavo	de	Carvalho,	nascido	em	Campinas,	Estado	de	São	Paulo,	em	29	de	abril	de	1947,	[...]"	↑	a	b	c	«Olavo	de	Carvalho	morre	oito	dias	após	ser	diagnosticado	com	Covid».	Organização,	introdução	e	notas	de	Olavo	de
Carvalho.	«Olavo	de	Carvalho	e	a	ascensão	da	extrema-direita».	«20-Deep	States».	1991	—	Misaki	Doi,	tenista	japonesa.	1980.	1955	—	Kate	Mulgrew,	atriz	estadunidense.	"As	consequências	do	etnocentrismo	de	Olavo	de	Carvalho	na	produção	discursiva	das	novíssimas	direitas	conservadoras	brasileiras".	Campo	de	concentração	de	Dachau	é
libertado	pelas	tropas	dos	Estados	Unidos.	O	pioneirismo	da	Escola	Júpiter	–	fundada	por	Olavo	de	Carvalho,	Marylou	Simonsen	e	o	autor	destas	linhas	[...]		↑	Alto	Astral",	Revista	Veja,	9	de	abril	de	1980,	edição	605,	p.	El	País,	02/12/2018	↑	a	b	Rocha,	Bruno	Lima.	2019	—	Josef	Šural,	futebolista	tcheco	(n.	1946	Humphrey	Carpenter,	escritor	e
radialista	britânico	(m.	Júlio	Ferreira,	taekwondista	português.	Carta	Capital.	1990	—	Akeem	Vargas,	jogador	de	basquete	estadunidense.	«Pepsi	diz	que	não	usava	"fetos",	ao	contrário	do	que	afirma	Olavo	de	Carvalho».	Apesar	da	crítica,	Pontin	disse	que	ele	soube	aproveitar	muito	bem	o	espaço	deixado	aberto	pela	academia	em	sua	recusa	de
abandonar	seu	próprio	ambiente	e	dialogar	com	o	grande	público:	"Acho	que	toda	essa	polêmica	ao	redor	do	Olavo	é	uma	excelente	oportunidade	para	o	pessoal	nas	universidades	acordar	e	começar	a	pensar,	sobretudo	a	Filosofia	Política	e	Moral,	para	além	das	bolhas	e	câmaras	de	eco	da	universidade".[55]	Geovani	Moretto,	coordenador	do	curso	de
filosofia	da	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Paraná,	afirma	que	antigamente	se	admirava	com	a	capacidade	de	Olavo	"debater	a	filosofia	a	partir	de	questões	cotidianas,	da	política	e	da	economia".	5	(5):	163–164.	OCLC	49699612		↑	«Olavo	de	Carvalho».	Feriados	e	eventos	cíclicos	Dia	Internacional	da	Dança	Internacional	Dia	Verde,	feriado	que	dá
início	a	Golden	Week	-	Japão	Portugal	Dia	Mundial	dos	Fanzines	Brasil	Aniversário	do	município	de	Campos	do	Jordão,	em	São	Paulo	Aniversário	do	município	de	Guaratuba,	no	Paraná	Aniversário	dos	municípios	de	Ipatinga,	João	Monlevade	e	Timóteo,	em	Minas	Gerais	Aniversário	dos	municípios	de	Alcantil,	Barra	de	Santana,	Boa	Vista	e	Mato
Grosso,	na	Paraíba	Aniversário	dos	municípios	de	Buriti	dos	Montes,	Coivaras	e	Lagoa	Alegre,	no	Piauí	Aniversário	do	município	de	São	Vendelino,	Rio	Grande	do	Sul	Cristianismo	Catarina	de	Siena	Hugo	de	Cluny	Torpes	de	Pisa	Outros	calendários	No	calendário	romano	era	o	3.º	dia	(III)	antes	das	calendas	de	maio.	1476	—	Maria	de	Harcourt,
condessa	de	Aumale	(n.	Entrevista	especial	com	Fabrício	Pontin".	É	obviamente	uma	teoria	conspiratória	à	qual	pessoas	comuns	podem	se	agarrar	quando	não	conseguem	uma	explicação	razoável	para	seus	medos".[125]	Esther	Solano,	doutora	em	Ciências	Sociais	e	professora	da	Universidade	Federal	de	São	Paulo,	pensa	que	a	notoriedade	de
Carvalho	só	se	explica	no	contexto	das	redes	sociais,	sabendo	se	comunicar	"com	base	em	frases	polêmicas,	conteúdos	curtos,	mensagens	fáceis	e	ataques".[123]	Fabricio	Pontin,	doutor	em	Filosofia	Política	e	professor	de	Direito	e	Relações	Internacionais	na	Universidade	La	Salle,	diz	não	ter	"a	menor	dúvida"	de	que	ele	"guarda	um	grande	rancor	dos
anos	que	ele	passou	sendo	achincalhado	pelo	establishment	universitário	brasileiro".	«Olavo	de	Carvalho	dava	orientação	profissional	com	astrologia».	Breve	retrato	do	Brasil	–	Cartas	de	um	terráqueo	ao	planeta	Brasil	(Volume	VII).	1942).	1998	—	MC	Kevin,	cantor	e	compositor	brasileiro.(m.	Ladji	Keita,	ex-futebolista	senegalês.	Tradução	de	Olavo	de
Carvalho.	Rio	de	janeiro:	Instituto	de	Artes	Liberais.	Kelvin	Jack,	ex-futebolista	trinitário.	Assim,	os	negros	africanos	porque	teriam	uma	vez	governado	o	Egito,	e	escravizado	por	mais	de	mil	anos	aos	povos	semitas,	entre	eles	árabes	e	judeus,	não	poderiam,	consequentemente,	exigir	reparação	pela	escravidão	que	sofreram	depois	de	toda	a
colonização,	escravização	e	instrumentalização	que	cometeram	àqueles	que,	posteriormente,	fariam	o	mesmo	que	eles,	só	que	agora	com	eles.	Colunas	Tortas.	1899).	.	Ex-astrólogo,	já	emplacou	dois	nomes	no	governo».	«As	cabeças	e	a	missão».	1970	Uma	Thurman,	atriz	estadunidense.	1956	—	Kevin	Moran,	ex-futebolista	irlandês.	Consultado	em	14
de	abril	de	2021		↑	«Olavo	de	Carvalho,	pensador	que	desperta	opiniões	antagônicas».	Michał	Gołaś,	ex-ciclista	polonês.	O	Globo.	25	de	novembro	de	2018.	Consultado	em	18	de	março	de	2019		↑	a	b	«'Se	continuar	assim,	mais	seis	meses	e	acabou',	diz	Olavo	de	Carvalho	sobre	governo	Bolsonaro».	GZH.	Embora	admita	a	importância	do	Islã	em	sua
formação,	hoje	lamenta	a	sua	expansão	no	Ocidente.[32]	Em	1986,	foi	premiado	pela	Universidade	de	Alazar	e	pelo	Reino	da	Arábia	Saudita	por	uma	obra	sobre	o	profeta	Maomé.[65]	Estudou	no	Conpefil	(Conjunto	de	Pesquisa	Filosófica)[66]	da	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	de	Janeiro	por	três	anos,	sob	a	direção	do	professor	e	padre
Stanislavs	Ladusãns.[67]	Apresentou	os	trabalhos	Estrutura	e	Sentido	da	Enciclopédia	das	Ciências	Filosóficas	de	Mário	Ferreira	dos	Santos	e	Leitura	Analítica	da	'Crise	da	Filosofia	Ocidental'	de	Vladimir	Soloviov,	mas	não	concluiu	o	curso,	saindo	dele	após	a	morte	de	Ladusãns	(1993);	não	possuindo,	portanto,	nenhum	título	acadêmico	formal.[32]
Olavo	de	Carvalho	em	2013	Até	2016	escreveu	para	o	Diário	do	Comércio	(veículo	de	propriedade	da	Associação	Comercial	de	São	Paulo)	na	coluna	"Mundo	Real".[68][69]	Em	1996,	publicou	O	imbecil	coletivo:	atualidades	inculturais	brasileiras,	no	qual	criticou	duramente	o	meio	cultural	e	intelectual	brasileiro.	Portal	AZ.	1908).	Consultado	em	16	de
outubro	de	2019		↑	Olavo	de	Carvalho	e	Stefan	Molyneux	-	Youtube	(26	de	julho	de	2017).	2017).	Consultado	em	26	de	março	de	2021		↑	a	b	«Cientistas	rebatem	as	ideias	de	Olavo	de	Carvalho».	1983.	14	de	abril	de	2021.	(...)	Foi	homenageado	com	a	Medalha	do	Pacificador,	Medalha	Mérito	Santos	Dumont,	Comendador	da	(Ordem	Nacional	do
Mérito	da	Romênia)	e	Primeiro	Prêmio	em	concurso	de	ensaios	sobre	história	islâmica	instituído	pela	Embaixada	do	Reino	da	Arábia	Saudita.		A	referência	emprega	parâmetros	obsoletos	|coautores=	(ajuda)	↑	a	b	«Camera	Deputatilor	-	DECRET	nr.581	din	5	decembrie	2000,	privind	conferirea	Ordinului	naţional	Pentru	Merit.»	(em	romeno).	Mortes
Anterior	ao	século	XIX	1380	—	Catarina	de	Siena,	santa	católica	(n.	Consultado	em	9	de	novembro	de	2019.	«Horia-Roman	Patapievici,	despre	„Statele	Unite	şi	Noua	Ordine	Mondială":	„În	planul	lui	Putin,	România	nu	are	niciun	viitor,	trebuie	să	fie	o	parte	a	Rusiei"	VIDEO».	Consultado	em	31	de	dezembro	de	2016		↑	ABIAIDS,	ed.	4	(2009).	«Olavo	de
Carvalho	sobre	coronavírus:	"A	endemia	simplesmente	não	existe"».	A	Metafísica	Oriental.	de	Epicuro	à	ressurreição	de	César	(ensaio	sobre	o	materialismo	e	a	religião	civil)	2ª	ed.	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	«"Essa	epidemia	simplesmente	não	existe",	diz	Olavo	de	Carvalho».	1975	Fábio	Luciano,	ex-futebolista	brasileiro.	«CARVALHO,
Olavo	de.	O	dever	de	insultar	–	Cartas	de	um	terráqueo	ao	planeta	Brasil	(Volume	VI).	1870	—	Osório	Duque-Estrada,	poeta,	crítico	e	teatrólogo	brasileiro	(m.	1947	Olavo	de	Carvalho,	livre-pensador	e	jornalista	brasileiro	(m.	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	«Filha	de	Olavo	de	Carvalho	diz	que	pai	morreu	de	Covid-19».	Por	causa	de	suas
tradições	religiosas	mágico-animistas	tribalizadas,	que	os	condenavam	ao	bizarro,	à	regressão	e	à	ossificação.	Gazeta	do	Povo.	Istoé.	Cruzeiro	do	Sul.	Bill	Slater,	futebolista	britânico	(m.	1912	—	Richard	Carlson,	ator,	diretor	e	roteirista	estadunidense	(m.	Consultado	em	19	de	abril	de	2021		↑	«'Ele	me	usou	como	poster	boy',	diz	Olavo	de	Carvalho,
sobre	relação	com	Bolsonaro».	Consultado	em	12	de	março	de	2022		↑	«DYLAN	DANTAS	COMEMORA	DENOMINAÇÃO	DE	RUA	EM	HOMENAGEM	AO	FILÓSOFO	OLAVO	DE	CARVALHO».	Folha	de	S.Paulo,	6	de	Novembro	de	2018.	2012).	Consultado	em	3	de	março	de	2022		↑	«Livro	revela	a	face	mais	obscura	de	Olavo	de	Carvalho	|	A	Origem	dos
Bytes».	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	«Governo	federal	emite	nota	de	pesar	por	morte	de	Olavo	de	Carvalho».	1977).	«From	preachers	to	comedians:	Ideal	types	of	hate	speakers	in	Brazil».	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	«Presidente	Bolsonaro	declara	luto	oficial	após	morte	de	Olavo	de	Carvalho».	Olavo	de	Carvalho	diz	que
aceitaria	ser	embaixador	nos	EUA	do	governo	Bolsonaro.	Apoteose	da	vigarice	–	Cartas	de	um	terráqueo	ao	planeta	Brasil	(Volume	I).	↑	a	b	Barreto,	Marcelo	Menna	(2018).	1953	—	A	primeira	emissora	experimental	de	televisão	3D	dos	Estados	Unidos	exibe	um	episódio	de	Space	Patrol	na	afiliada	da	ABC	de	Los	Angeles	KABC-TV.	O	caráter	como
forma	pura	da	personalidade.	Mariusz	Siudek,	ex-patinador	artístico	polonês.	1993	Justin	Thomas,	golfista	estadunidense.	1987	Joanna	Maranhão,	ex-nadadora	brasileira.	Joseph	Nérette,	político	haitiano	(n.	The	Inter	American	Institute.	O	objetivo,	diz	ele,	era	criar	uma	"atmosfera	mental"	em	que	a	população	se	tornasse	socialista	sem	perceber.		↑	a
b	«Militares	entram	na	mira	de	Olavo	de	Carvalho,	'guru'	de	Bolsonaro».	2004	—	Oldsmobile	constrói	seu	último	carro	encerrando	com	107	anos	de	produção.	Polígrafo.	JusBrasil.	Revista	do	Instituto	Humanitas	—	Unisinos,	19/12/2018	↑	"Professor	Daniel	Peres	comenta	o	risco	que	ideias	de	Olavo	de	Carvalho	representam	para	a	Universidade".	↑
«Políticos	reagem	à	morte	de	Olavo	de	Carvalho».	23	de	novembro	de	2018		↑	«Entidade	condena	crítica	de	Olavo	de	Carvalho	à	imprensa».	Consultado	em	28	de	janeiro	de	2022		↑	Sanchez,	Mariana	(26	de	janeiro	de	2022).	Consultado	em	22	de	Julho	de	2016		↑	Olavo	de	Carvalho,	Aleksa	Duginndr	(2012).	1924).	1967	—	Attila	Ábrahám,	ex-canoísta
húngaro.	1998.	2001).	[S.l.]:	Presença.	1959	László	Dajka,	ex-futebolista	e	treinador	de	futebol	húngaro.	Questões	de	simbolismo	astrológico.	Consultado	em	9	de	abril	de	2020		↑	«"Essa	epidemia	simplesmente	não	existe",	diz	Olavo	de	Carvalho	sobre	coronavírus».	Bela	Megale	-	O	Globo.	10	de	abril	de	2019.	Consultado	em	31	de	dezembro	de	2016	
↑	Brasileiros	(revista),	ed.	Donald	J.	1975	—	Operação	Vento	Constante:	os	Estados	Unidos	começam	a	evacuar	cidadãos	norte-americanos	de	Saigon	antes	de	uma	esperada	invasão	dos	norte-vietnamitas.	Consultado	em	18	de	junho	de	2013.	1936	Alejandra	Pizarnik,	escritora	e	poetisa	argentina	(m.	They	are	neither	mathematical	abstractions	nor	the
bearers	of	hollow	titles	granted	by	hollow	modern	institutions.	1969).	Ver	também	Anticomunismo	Anti-intelectualismo	Dogmatismo	Pragmatismo	Notas	↑	As	ocupações	atuais	ou	já	exercidas	pelo	biografado	incluem,	mas	não	se	limitam	a:	jornalista,[10][11][12]	ensaísta,[3][13][14]	astrólogo,[15][16][17]	ideólogo[18][19][20]	influenciador	digital,[21]
[22][23]	e	pensador.[24][25]	Referências	↑	"Bolsonaro	comenta	foto	de	Olavo	de	Carvalho	em	hospital	e	preocupa	fãs".	8	de	março	de	2019.	2006).	1965).	Por	isso	mesmo,	os	verdadeiros	valores	universais	são	os	valores	do	espírito,	isto	é,	a	condição	religioso-biológica	do	homem	e,	então,	a	intuição	individual,	pessoal	e	direta	do	homem	para	com
Deus.	2005).	The	Intercept.	Paulo,	edição	de	27	de	fevereiro	de	1977	↑	«Morre	o	guru	bolsonarista	Olavo	de	Carvalho,	nos	EUA,	aos	74	anos».	Consultado	em	24	de	janeiro	de	2017		↑	Rodolfo	Borges	(1	de	agosto	de	2015).	Andrew	Lobaczewski.	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	«CMI	Brasil	-	O	"filósofo"	Olavo	de	Carvalho,	por	Sebastião	Nery».
[S.l.]:	Edições	Loyola	págs.	Prefácio	à	Edição	Brasileira:	Olavo	de	Carvalho.	1980	—	Alfred	Hitchcock,	cineasta	britânico	(n.	Na	primeira	parte,	demonstra	em	sete	capítulos	a	teoria	dos	quatro	discursos,	dando	uma	interpretação	aristotélica	da	cultura	e	descrevendo	a	tipologia	dos	discursos	na	perspectiva	do	filósofo	de	Estagira.	Cópia	arquivada	em
24	de	março	de	2022		↑	Lucas	Rezende	(16	de	maio	de	2019).	1970	—	Guerra	do	Vietnã:	forças	norte-americanas	e	sul-vietnamitas	invadem	o	Camboja	em	perseguição	aos	vietcongues.	Ivica	Račan,	político	croata	(n.	Consultado	em	11	de	maio	de	2017.	1990).	Mike	Bryan,	ex-tenista	estadunidense.	Para	os	pesquisadores,	essa	dicotomia,	a	despeito	de
sua	inconsistência,	artificialidade	e	parcialidade,	não	obstante	exerce	um	importante	impacto	social	e	aparece	para	o	público	como	verdade,	"mesmo	sendo	fake	news",	além	de	servir	como	munição	para	grupos	conservadores	articulados	por	canais	da	internet	e	dedicados	a	uma	suposta	moralização	da	sociedade,	mas	divulgando	informações
equivocadas,	distorcidas	ou	sem	fontes,	além	de	promoverem	o	racismo	de	Estado	alegadamente	"em	defesa	da	sociedade".[129]	Outros	críticos	incluem	Janer	Cristaldo,[130]	o	engenheiro	José	Colucci	Jr,[131]	e	os	jornalistas	Mário	Augusto	Jakobskind[132]	e	Sebastião	Nery.	p.	335.	Paulo	Mercadante.	68	↑	Paula	Scarpin,	Escrito	nas	estrelas	,	Piauí,
edição	140,	maio	de	2018	↑	«Diálogos	Impertinentes	-	A	MORAL	29/09/1998».	1968	Néstor	Fabbri,	ex-futebolista	argentino.	Rio	de	Janeiro:	UniverCidade	&	Topbooks.	War	for	Eternity:	Inside	Bannon's	Far-Right	Circle	of	Global	Power	Brokers	(em	inglês).	ISSN	2176-9575.	26	de	janeiro	de	2022.	1933	Mark	Eyskens,	político	e	economista	belga.
1398).	↑	Stanislavs.,	Ladusãns;	Brazil,	Colóquio	Filosófico	Internacional	(16th	:	1985	:	Rio	de	Janeiro,	(1	de	janeiro	de	1988).	Consultado	em	18	de	março	de	2019		↑	a	b	«Olavo	de	Carvalho:	'Eu	sou	o	guru	dessa	porcaria?'».	Consultado	em	16	de	outubro	de	2019		↑	Teitelbaum,	Benjamin	R.	1983	Universalidade	e	abstração	e	outros	estudos.	Vincent
Ventresca,	ator	estadunidense.	Rio	de	Janeiro:	Topbooks.	No	entanto,	as	células	sofreram	modificações	e	multiplicaram-se	por	mais	de	45	anos	em	diferentes	partes	do	mundo	e,	atualmente,	nenhuma	das	células	originais	integra	qualquer	uma	das	culturas	de	HEK-293.	26	de	novembro	de	2018		↑	a	b	Barreto,	Marcelo	Menna	(2018).	O	livro	é	um
apanhado	de	193	artigos	escritos	por	ele	de	1997	até	2013,	ano	em	que	foi	lançado,	e	vendeu	algo	próximo	de	320	mil	exemplares,[75][32]	recebendo	elogios	dos	jornalistas	Carlos	Ramalhete,[76]	Euler	de	França	Belém,	Paulo	Briguet[77]	e	Reinaldo	Azevedo,[78]	da	Folha	de	S.Paulo[79]	e	do	Padre	Paulo	Ricardo.[80]	Embora	a	obra	de	Carvalho	tenha
tido	sucesso	de	audiência	entre	o	público	geral,	não	obteve	grande	repercussão	na	academia.[56]	Em	2015,	iniciou	seu	canal	no	YouTube	intitulado	com	seu	nome	e	atualmente	(2019)	com	mais	de	800	mil	inscritos	e	pelo	menos	43	milhões	de	visualizações	(2019),	seu	canal	no	Youtube	é	categorizado	como	"Comédia",[81]	no	Facebook	é	acompanhado
por	mais	de	600	mil	seguidores	(2019);	nas	redes	sociais,	os	alvos	de	suas	críticas	são	a	imprensa,	o	cenário	cultural	e	a	universidade;	atribui	aos	movimentos	progressistas	a	deterioração	desses	espaços,	que,	segundo	ele,	teriam	se	tornado	apenas	campos	de	burocracia	e	rituais	de	doutrinação.[82]	Em	15	de	agosto	de	2018,	suas	páginas	do
Facebook	foram	bloqueadas	por	trinta	dias,	Olavo	atribuiu	o	bloqueio	a	"piadinhas"	que	fez	a	dois	ex-alunos	de	seus	cursos	de	filosofia	online,	Carlos	e	Jorge	Velasco.[83]	Carvalho	tornou-se	um	dos	principais	difusores	das	das	ideias	de	extrema-direita	no	Brasil.	2015	—	Ocorre	em	Curitiba,	Brasil,	a	Batalha	do	Centro	Cívico.	Faltam	246	para	acabar	o
ano.	Consultado	em	18	de	março	de	2019.	2022).	Consultado	em	24	de	março	de	2022.	Paulo		↑	Castro,	Grasielle	(23	de	novembro	de	2018).	Harres	(maio	de	1997).	padrepauloricardo.org.	Olavo	pagou	R$	65	966,78	em	2020,	mas	se	negou	a	apagar	as	postagens.	ISBN	8588062011		↑	Carvalho,	Olavo	de	(14	de	dezembro	de	2009).	The	Washington
Post.	Cópia	arquivada	em	23	de	abril	de	2020.	Philippe	Ermenault,	ex-ciclista	francês.	1949	Roberto	Talma,	diretor	de	televisão	brasileiro	(m.	1961).	A	obra	recebeu	elogios	do	jornalista	Paulo	Francis[31]	e	do	economista	Roberto	Campos,	que	classificou	Olavo	como	"filósofo	de	grande	erudição".[70]	Debateu	com	o	russo	Aleksandr	Dugin	(cientista
político,	conselheiro	do	presidente	da	Rússia	Vladimir	Putin	e	principal	ideólogo	do	eurasianismo)[71]	sobre	a	Nova	Ordem	Mundial,	gerando	em	2012	o	livro	Os	EUA	e	a	Nova	Ordem	Mundial.[72]	Dugin	concluiu	que	a	posição	de	Olavo	foi	"muito	pessoal,	idiossincrática	e	irrelevante".[73]O	ensaísta	libertariano	romeno	Horia-Roman	Patapievici
elogiou	muito	a	postura	e	os	argumentos	de	Olavo	no	debate,	considerando	sua	réplica	brilhante.[74].	Tati	Bernardi,	escritora	e	roteirista	brasileira.	1943).	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	Messenberg,	Débora	(2017).	Projeto	de	Resolução	Nº	536/2011	concede	a	Medalha	Tiradentes	e	o	respectivo	diploma	ao	jornalista,	ensaísta	e	conferencista
Olavo	Luiz	Pimentel	de	Carvalho.	E,	após	ter	assim	derrubado	a	física	antiga,	esclarecia	discretamente	que	o	movimento	retilíneo	e	uniforme	não	existe	realmente,	mas	é	uma	ficção	concebida	pela	mente	para	facilitar	as	medições.	13	(2):	64-82.	1938	—	Getúlio	Vargas	cria	o	Conselho	Nacional	do	Petróleo,	precursor	da	Petrobras,	para	que	o	governo
pudesse	controlar	o	produto.	Outros,	orgulhosamente	pedófilos.	1990	—	Beatificação	dos	Santos	Irmãos	Mártires	de	Turón	pelo	Papa	João	Paulo	II.	Cópia	arquivada	em	26	de	março	de	2019		↑	«Bate-papo	com	Bruno	Tolentino».	«Guto	Brinholi	faz	música	para	filme	sobre	Olavo	de	Carvalho».	1993.	Palácio	do	Planalto.	1944	Benedita	da	Dinamarca.
GGN,	18	de	março	de	2019.	1091	—	Batalha	de	Levúnio:	os	pechenegues	são	derrotados	pelo	imperador	bizantino	Aleixo	I	Comneno.	2002-2006.	Marko	Rehmer,	ex-futebolista	alemão.	Nem	sequer	estudou	as	ciências	modernas,	física,	astronomia,	biologia	ou	matemática.	Idade	da	Lua	Para	saber	a	Idade	da	Lua	neste	dia	procure	em	cada	ano	a	letra
correspondente	(minúscula	ou	maiúscula);	por	exemplo,	em	2019,	para	a	Epacta	e	Idade	da	lua	é	a	letra	E:	Letra	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	p	q	r	s	t	u	Idade	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Letra	A	B	C	D	E	F	F	G	H	M	N	P	Idade	21	22	23	24	25	26	25	26	27	28	29	1	Assim,	em	29	de	abril	de	2019	a	idade	da	Lua	é	25.	1912).	Olavo	dizia	que
preferia	se	manter	afastado	dos	enquadramentos	ideológicos	no	Brasil,	muito	embora	se	visse	alinhado	à	direita	americana.[28]	Para	Carvalho,	a	esquerda	política	brasileira	conseguiu	dominar	a	universidade,	a	mídia,	a	cultura	e	a	política	do	país,	empregando	os	métodos	da	revolução	passiva	(a	"revolução	sem	revolução")	de	Antonio	Gramsci.[32]
Entre	indivíduos	já	criticados	por	Olavo	estão	Lula,	Fidel	Castro,	Barack	Obama,	entre	outros.	Em	nota,	a	Abia	recomendou	que	ele	"seja	imediatamente	submetido	a	exames	para	verificar	se	sua	saliva	não	transmite	o	vírus	da	ignorância	e	do	preconceito"	e	lamentou	as	"doses	vergonhosas	de	desinformação	e	desrespeito"	de	Olavo	de	Carvalho	em
relação	às	pessoas	que	vivem	com	HIV/AIDS	no	Brasil.[96][97]	Racismo	e	supremacia	branca	A	posição	de	Olavo	de	Carvalho	relativamente	à	reivindicação,	pelo	movimento	negro	brasileiro	e	americano,	de	reparação	prático-político-institucional	pelo	colonialismo-escravismo-racismo	contra	os	povos	negros,	vertida,	em	particular,	na	sua	obra	O
Imbecil	Coletivo,	pode	definir-se	por	quatro	ideias	estruturantes:	Negros	não	têm	direito	a	reparação	alguma	e	ela	representa	uma	incongruência	e	uma	seletividade,	já	que,	antes	de	seres	escravizados,	os	próprios	negros	–	quando	foram	faraós	no	Egito	–	escravizaram	judeus	e	árabes;	A	culpa	pela	escravização	dos	negros	é	dos	próprios	negros,	por
causa	de	sua	cultura	decadente,	desestruturada	e	degenerada,	cujo	maior	exemplo	são	suas	tradições	religiosas	mágico-animistas	africanas;	Negros	não	deram	nenhuma	contribuição	cultural	à	civilização	ocidental,	mas	apenas	uma	contribuição	material,	sob	a	forma	do	trabalho	escravo,	não	tendo	por	que	reivindicar	qualquer	tratamento	especial	por
parte	do	Ocidente	branco;	A	cultura	negra	é	inferior	à	cultura	ocidental,	à	tradição	judaico-cristã,	à	ontoteologia	greco-latina-medieval	e	ao	Renascimento,	não	podendo	sequer	ser	equiparada	com	esta,	o	que	mais	uma	vez	mostra	que	os	negros	mais	ganharam	que	perderam	com	a	colonização.[98]	Olavo	de	Carvalho	recusava	a	práxis	reparatória
defendida	pelo	movimento	negro	em	relação	ao	colonialismo-escravidão-racismo,	em	primeiro	lugar	porque	todos	os	povos	são	criminosos	em	alguma	medida	e,	portanto,	não	têm	nada	a	cobrar	uns	dos	outros.	1935	—	Gundi	Busch,	patinadora	artística	e	treinadora	de	patinação	alemã	(m.	Pode	mandar	embora	qualquer	um,	pode	mandar	prender
qualquer	um.	Leitura	adicional	Dantas,	Dimitrius	(10	de	fevereiro	de	2019).	30	de	maio	de	2019.	Segundo	Carvalho,	a	esquerda	dominou	a	imprensa	e	as	universidades	brasileiras	há	várias	décadas	em	estratégia	que	seguia	o	suposto	ideário	do	marxista	italiano	Antonio	Gramsci	(1891-1937).	Consultado	em	1	de	novembro	de	2019.	Jo	O'Meara,	atriz,
dançarina	e	cantora	britânica.	1945	—	Tammi	Terrell,	cantora	estadunidense	(m.	jconline.ne10.uol.com.br.	17	de	janeiro	de	2019.	Tyler	Labine,	ator	canadense.	www.midiaindependente.org.	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	«'Historinha	de	terror	para	acovardar	a	população',	disse	Olavo	sobre	coronavírus».	ISTOÉ	Independente.	Consultado
em	27	de	janeiro	de	2022		↑	Scinocca,	Marcel	(11	de	março	de	2022).	Consultado	em	22	de	Julho	de	2016		↑	a	b	c	d	Bolsonaro,	Flávio.	1833).	processo	1007813-72.2016.8.26.0011	(2ª	Vara	Cível	-	Foro	Regional	XI	-	Pinheiros).	1902).	Com	prefácio	de	Olavo	de	Carvalho.	2018).	1986.	1863	William	Randolph	Hearst,	editor	estadunidense	(m.	1997	—
Eduardo	Mascarenhas,	médico	brasileiro	(n.	3	páginas.	Consultado	em	5	de	novembro	de	2019.	«O	império	mundial	da	burla».	1833	—	Arsênio	da	Silva,	pintor	e	fotógrafo	brasileiro	(m.	brasil.indymedia.org.	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	«Juan	Alfredo	César	Müller	-	Central	Nacional	de	Astrologia».	2016	—	Última	edição	do	Jornal	do
Commercio,	o	jornal	mais	antigo	em	circulação	na	América	Latina.	ConJur.	Exército	e	Fundação	Odebrecht,	1998.	1938	Bernard	Madoff,	empresário	estadunidense	(m.	Otto	Maria	Carpeaux.	1941).	1840	—	Simões	Raposo,	professor	e	pedagogo	português	(m.	«Olavo	de	carvalho	o	ideólogo	do	conservadorismo	paranoico	nacional».	O	ministro	Mandetta
começa,	agora,	a	ser	alvo	de	ataques	absurdos	desse	gabinete	do	ódio	que	é	comandado	do	exterior	por	esse	Olavo	de	Carvalho,	eu	já	faço	parte	desse	ataque	de	forma	permanente,	o	presidente	do	Senado,	o	presidente	do	Supremo",	afirmou	o	presidente	da	Câmara.		↑	Fausto,	Ruy	(2017).	27	de	maio	de	2019.	6	de	dezembro	de	2019.	1930).	«A
brincadeira	de	Sokal...».	Consultado	em	1	de	agosto	de	2017		↑	A	face	obscura	da	política:	governo	e	eleições	no	Mídia	Sem	Máscara.	Os	gêneros	literários:	seus	fundamentos	metafísicos.	Azambuja,	o	editor	executivo	era	Edson	Camargo.[149]	Filme	"O	Jardim	das	Aflições"	Ver	artigo	principal:	O	Jardim	das	Aflições	(filme)	O	cineasta	pernambucano
Josias	Teófilo,	dirigiu	um	filme	que	aborda	a	vida	doméstica,	biografia	e	visão	de	mundo	de	Olavo	de	Carvalho,	rodado	na	residência	deste	em	Colonial	Heights,	EUA.[150]	O	longa-metragem	O	Jardim	das	Aflições,[151]	título	retirado	de	um	de	seus	livros,	contou	com	a	produção	de	Matheus	Bazzo	e	direção	de	fotografia	de	Daniel	Aragão.	Cópia
arquivada	em	26	de	março	de	2022		↑	«IstoÉ	deve	excluir	reportagem	que	mostra	Olavo	de	Carvalho	como	"bobo	da	corte"».	1972	Marcelo	Dourado,	ex-lutador,	personal	trainer	e	empresário	brasileiro.	G1.	Consultado	em	12	de	março	de	2022		↑	«Bolsonaro	concede	mais	alta	condecoração	diplomática	a	Olavo	de	Carvalho».	2014).	Folha	de	S.	Cópia
arquivada	em	11	de	outubro	de	2015.	28	de	novembro	de	2018.	The	Intercept		↑	As	frases	que	marcaram	a	semana.	1999	—	Mohamed	Nbalie	Kamara,	futebolista	serra-leonês.	ISSN	2175-7984.	1957).	19	de	novembro	de	2014.	DW.com.	A	seu	funeral,	estiveram	presentes	familiares,	o	ex-chanceler	Ernesto	Araújo,	o	embaixador	brasileiro	nos	Estados
Unidos,	Nestor	Forster	e	o	blogueiro	Allan	dos	Santos.[176]	Em	10	de	março	de	2022,	a	Câmara	Municipal	de	Sorocaba	aprovou	projeto	que	denomina	uma	rua	de	"Filósofo	Olavo	de	Carvalho".[177][178]	Condecorações	1999	-	Medalha	do	Pacificador[2]	2000	-	distinção	honorífica	da	Ordem	Nacional	do	Mérito	da	Romênia[5]	2001	-	Medalha	do	Mérito
Santos-Dumont[4]	2012	-	Medalha	Tiradentes[3]	2019	-	Ordem	do	Rio	Branco,	no	grau	de	Grã-Cruz[179]	Obras	A	imagem	do	homem	na	astrologia.	«YouTube	remove	video	em	que	Olavo	de	Carvalho	mente	ao	dizer	que	pandemia	nao	existe».	Vide	Editorial,	2011.	Site	Católico	-	Amor	Mariano.	Vide	Editorial,	2015.	Consultado	em	15	de	dezembro	de
2020		↑	a	b	c	d	"As	paixões	reprimidas	de	uma	massa,	o	academicismo	e	a	emergência	da	extrema	direita.	Nova	Edição	Revista.	R7.	Revista	Serrote,	número	30.	2005	—	Mariana	Levy,	atriz	e	cantora	mexicana	(n.	Assim,	Olavo	de	Carvalho	nega	a	política,	a	história	e	a	ação	humana	intersubjetiva	e	afirma	a	centralidade	do	indivíduo,	de	Deus	e	da
graça	divina,	reduzindo	a	busca	pela	verdade	a	uma	cruzada	pessoal	em	termos	de	interiorização	como	intuição	direta,	imediata	e	imediada	do	indivíduo	para	com	Deus.	Giovanni	Galli,	ex-futebolista	e	político	italiano.	Wolfgang	Smith.	1884	—	Jaime	Cortesão,	escritor	e	historiador	português	(m.	«Caetano	Veloso	perde	ação	contra	Feliciano	por
acusação	de	pedofilia	|	Radar».	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	«Professor	José	Renato	Cella».	O	imbecil	coletivo:	atualidades	inculturais	brasileiras.	1954	Jerry	Seinfeld,	comediante,	ator	e	produtor	estadunidense.	Criticava	bastante	o	desarmamento	civil,	e	alegava	que	as	organizações	desarmamentistas	estavam	ligadas	aos	interesses	de
grupos	milionários	nacionais	e	estrangeiros.[92]	Em	um	artigo	jornalístico	produzido	em	dezembro	de	2010	para	a	revista	Época,	o	autor	sugeriu	que	Ladislav	Bittman	teria,	na	posição	agente	da	StB,	conduzido	operações	de	bandeira	falsa	e	desinformação,	fazendo	com	que	as	agências	de	inteligência	norte-americanas	levassem	a	culpa	pelo	golpe	de
1964	no	âmbito	das	escolas	e	da	mídia	brasileira.[93]	Em	1996,	Carvalho	"profetizava",	em	entrevista	ao	jornalista	Pedro	Bial,	no	telejornal	da	Globo	Bom	Dia	Brasil,	que	apesar	do	então	recente	colapso	socialista	na	URSS,	a	esquerda	brasileira	iria	ascender	ao	poder	com	grande	força,	já	que,	de	acordo	com	ele,	"a	partir	da	década	de	1960,	foram



adotando	a	estratégia	gramsciana,	que	é	a	de	fazer	a	revolução	cultural	primeiro	para	fazer	a	revolução	política	depois".[94]	Ainda	acrescentou	que	"muitas	vezes	[os	esquerdistas]	têm	poder,	mas	não	assumem	que	têm,	então	continuam	se	sentindo	perseguidos	e	infelizes".	Paulo,	Zero	Hora,	dentre	outros.[60]	Em	1979,	fundou	na	cidade	de	São
Paulo,	a	Escola	Júpiter,	nos	Jardins,	juntamente	com	Antônio	Carlos	"Bola"	Harres	e	Mary	Lou	Simonsen	(filha	do	empresário	Mário	Wallace	Simonsen),	a	escola	organizava	seminários,	eventos	e	palestras	tais	como	o	Pequeno	Seminário	de	Astrologia	(fevereiro	de	1979)	e	o	Segundo	Seminário	de	Astrologia	(setembro	de	1979).[61][62][63]	Um	dos	ex-
alunos	da	escola	foi	a	astróloga	Barbara	Abramo.[64]	Olavo	de	Carvalho	ministrava	cursos	de	astrologia	e	outros	temas;	um	desses	cursos,	com	duração	de	oito	meses	e	uma	aula	semanal,	Olavo	ofereceu	"Orientação	Profissional	Segundo	a	Astrologia.[61]	Como	astrólogo,	colaborou	no	primeiro	curso	de	extensão	universitária	em	astrologia	da
Pontifícia	Universidade	Católica	de	São	Paulo	(PUC-SP),	em	1979,	oferecido	a	formandos	em	psicologia.[39]	Na	década	de	1980	tornou-se	membro	da	Tariqa,	ordem	mística	muçulmana	liderada	por	Frithjof	Schuon.	27	de	dezembro	de	2021.	Cópia	arquivada	em	16	de	fevereiro	de	2019		Salgado,	Daniel	(27	de	novembro	de	2018).	processo	0217565-
43.2007.8.26.0100	(583.00.2007.217565)	(16ª	Vara	Cível	-	Foro	Central	Cível).	Consultado	em	15	de	janeiro	de	2017		↑	«O	Mínimo	que	Você	Precisa	Saber	para	não	Ser	um	Idiota».	Para	José	Arthur	Giannotti,	professor	emérito	da	Faculdade	de	Filosofia,	Ciências	e	Letras	da	Universidade	de	São	Paulo,	a	obra	de	Carvalho	nunca	foi	uma	referência	no
ambiente	acadêmico	e	"é	absolutamente	irrelevante	do	ponto	de	vista	filosófico".[56][123]	Na	visão	de	Alvaro	Bianchi,	diretor	do	Instituto	de	Filosofia	e	Ciências	Humanas	da	Universidade	Estadual	de	Campinas,	há	pouca	verdade	na	sua	narrativa	filosófica,	considera	bizarra	e	equivocada	sua	interpretação	da	história	da	filosofia,	e	diz	não	entender
como	"essa	montanha	de	erros	parece	consistente	para	seu	público".[123]	Ao	mesmo	tempo,	o	acadêmico	diz	que	sua	fala	"se	mostra	persuasiva	e	eficaz	por	abordar	os	medos	e	as	inseguranças	do	homem	comum	perante	as	transformações	do	mundo	contemporâneo",	apresentando	uma	explicação	simples	mas	equivocada	para	os	problemas	atuais:
"Marxistas,	feministas	e	gays	teriam	provocado	a	crise	da	civilização	cristã	e	empurrado	a	sociedade	para	o	abismo.	Folha	de	Pernambuco.	1946	—	O	Tribunal	Militar	Internacional	para	o	Extremo	Oriente	convoca	e	indicia	o	ex-primeiro-ministro	do	Japão	Hideki	Tojo	e	28	ex-líderes	japoneses	por	crimes	de	guerra.	6	de	Novembro	de	2018.	Estes
indivíduos,	cada	um	dos	indivíduos,	não	podem	explicar	seu	fracasso	ou	seus	méritos	por	causa	de	supostas	condições	objetivas,	mas	por	seu	protagonismo	ou	pela	falta	dele.	Cópia	arquivada	em	29	de	agosto	de	2019		↑	Olavo	de	Carvalho.	1958	Michelle	Pfeiffer,	atriz	estadunidense.	9	de	março	de	2017.	«Folha	de	S.Paulo	-	Edição	de	27/02/1977».
Francesco	Pisano,	futebolista	italiano.	1896	—	Natalie	Talmadge,	atriz	estadunidense	(m.	Hermann	Scheer,	político	alemão	(m.	Domagoj	Vida,	futebolista	croata.	VEJA.	Coleção	história	essencial	da	filosofia.	Vide	Editorial,	2014.	1994.	Ementa:	concede	a	medalha	Tiradentes	e	o	respectivo	diploma	ao	filósofo,	escritor,	jornalista	e	conferencista	Olavo
Luiz	Pimentel	de	Carvalho.».	"Olavo	de	Carvalho	é	um	efeito	da	nova	direita	e	não	sua	causa.	Minha	inscrição,	se	a	fizesse,	jamais	seria	aceita.	Konstantínos	Kaváfis,	poeta	grego	(m.	Diário	do	Centro	do	Mundo.	Cópia	arquivada	em	4	de	maio	de	2022		↑	«Já	foi	chamado	de	pedófilo:	o	polêmico	relacionamento	de	Caetano	Veloso	com	a	esposa,	Paula
Lavigne».	1910	—	O	Parlamento	do	Reino	Unido	aprova	o	Orçamento	do	Povo,	o	primeiro	orçamento	da	história	britânica	com	a	intenção	expressa	de	redistribuir	a	riqueza	entre	o	público	britânico.	2008	—	Albert	Hofmann,	cientista	suíço	(n.	«clicRBS	|	Referendo	2005».	No	calendário	litúrgico	tem	a	letra	dominical	G	para	o	dia	da	semana.	A
reportagem	foi	capa	da	edição	de	maio	de	2019;	nela,	Carvalho	aparecia	com	um	chapéu	de	bobo	da	corte	com	a	expressão	"o	imbecil".	Le	Monde	Diplomatique.	Vide	Editorial,	2014.	A	filosofia	e	seu	Inverso,	São	Paulo:	Vide	Editorial.	(22	de	abril	de	2016).	Flávio	Bolsonaro	(30	de	novembro	de	2011).	997).	Se	por	um	lado	negros	também	foram
senhores	de	escravos	–	entre	si,	dos	árabes	e	dos	judeus	–,	por	outro	é	importante	considerar-se	que	a	culpa	pela	escravidão	é	dos	próprios	negros	e	de	sua	cultura	decadente,	e	não	dos	brancos	europeus,	os	quais	conseguiram	sua	supremacia	por	causa	de	sua	cultura	superior.	Introdução,	edição	de	texto	e	notas	de	Olavo	de	Carvalho.	«Caetano
Veloso	é	chamado	de	'canalha'	em	queixa-crime	de	Olavo	de	Carvalho».	2015).	Professores	universitários	debatem	lições	dadas	em	aula	on-line	daquele	que	é	considerado	o	‘guru’	do	novo	governo		↑	a	b	Folha	de	S.Paulo,	ed.	Nexo	Jornal,	26/01/2019	↑	Rosa,	Pablo	Ornelas;	Rezende,	Rafael	Alves;	Martins,	Victória	Mariani	de	Vargas.	Cópia	arquivada
em	10	de	fevereiro	de	2019		Patschiki,	Lucas	(2012).	Consultado	em	26	de	março	de	2021		↑	a	b	«[Agência	Lupa]	#Verificamos:	É	falso	que	Pepsi	admitiu	usar	células	de	fetos	abortados	em	refrigerantes».	Em	suma,	o	panteão	dos	ídolos	do	esquerdismo	universal	era	uma	galeria	de	deformidades	morais	de	fazer	inveja	à	lista	de	vilões	da	literatura
universal.	O	mito	da	“ideologia	de	gênero”	no	discurso	da	extrema	direita	brasileira*	*	Este	texto	integra	a	pesquisa	“Teorias	feministas	da	política”,	apoiada	por	recursos	do	edital	FAP-DF	nº	3/2015.	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	«Bolsonaro	lamenta	morte	de	Olavo	de	Carvalho:	'Farol	para	os	brasileiros'».	Consultado	em	13	de	fevereiro	de
2017		↑	João	Fellet	(15	de	dezembro	de	2016).	18	de	dezembro	de	2018		↑	Alexandre	Andrada	(29	de	outubro	de	2018).	Global	Media	and	Communication.	Informo	aos	interessados	que	jamais	prestei	um	vestibular,	não	tentei	e	não	poderia	fazê-lo.	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	Ribeiro,	Weudson	(16	de	janeiro	de	2021).	No	entanto,	Moretto
diz	que	Olavo	virou	aquilo	que	tanto	criticava:	um	dogmático.[32]	Daniel	Tourinho	Peres,	doutor	em	Filosofia	e	professor	da	Universidade	Federal	da	Bahia,	disse	que	"Olavo	de	Carvalho	é	um	obscurantista,	retrógrado,	seu	discurso	é	puramente	ideológico	e	não	tem	sustentação	argumentativa",	e	seu	pensamento	representa	uma	ameaça	para	o
sistema	universitário	e	para	a	ciência.[126]	Bruno	Lima	Rocha,	doutor	em	Ciência	Política,	considera	que	sua	notoriedade	advém	da	quebra	dos	padrões	do	politicamente	correto	e,	por	consequência,	não	se	compromete	com	"a	correção	na	política	e	menos	ainda	no	reconhecimento	dos	direitos	de	reconhecimento,	diversidade,	diferença	sem
desigualdade	e	um	país	pluriétnico".[124]	Liriam	Sponholz,	pós-doutora	em	Comunicação	e	livre-docente	na	Alpen-Adria-Universität	em	Klagenfurth,	e	Rogério	Christofoletti,	doutor	em	Comunicação	e	professor	da	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina,	reconheceram	Olavo	como	um	representante	do	discurso	de	ódio	no	Brasil.[127]	Para	Flávio
Moura,	doutor	em	Sociologia,	em	seus	escritos	abundam	afirmações	delirantes,	preconceituosas	e	intolerantes,	e	nos	últimos	anos	Olavo	"deixou	de	se	preocupar	com	a	solidez	dos	argumentos"	e	"desistiu	do	reconhecimento	dos	intelectuais	sérios",	transformando-se	em	figura	burlesca.	23	de	março	de	2020.	1940	—	Marcelino	Martínez,	ex-futebolista
espanhol.	«Para	não	ser	idiota».	Século	XXI	2005	Shahadi	Wright	Joseph,	atriz	norte-americana.	Wayne	Robson,	ator	canadense	(m.	↑	"Bando	de	cagão	com	medo	da	mídia",	é	assim	que	Olavo	de	Carvalho	se	refere	aos	militares	no	governo.	1904).	Acervo	Estadão.	Consultado	em	16	de	outubro	de	2019		↑	Lucas	Patschiki	(15	de	dezembro	de	2016).
«Cala	a	boca	já	morreu».	1944	—	Bernardino	Machado,	o	terceiro	e	o	oitavo	presidente	eleito	da	República	Portuguesa	(n.	A	colonização	europeia-branca	teria	sido,	assim,	somente	um	adendo,	um	ponto	superficial	em	uma	realidade	de	desestruturação,	degeneração	e	apagamento	cultural-civilizacional	vivido	pelo	povo	negro	por	causa	de	seus
próprios	déficits	antropológicos,	em	particular	de	suas	tradições	religiosas.	The	New	York	Times	(em	inglês).	Sociedade	e	Estado.	Consultado	em	22	de	Julho	de	2016		↑	a	b	Poder	Legislativo;	Dep.	O	mundo	como	jamais	funcionou	–	Cartas	de	um	terráqueo	ao	planeta	Brasil	(Volume	II).	1884).	doi:10.1590/s0102-69922017.3203004		↑	«Folha	de
S.Paulo	-	Diálogos	impertinentes:	A	abrangência	da	moral	-	25/10/98».	Poder360.	2006	—	John	Kenneth	Galbraith,	economista	estadunidense	(n.	1905	—	Hal	Pereira,	diretor	de	arte	estadunidense	(m.	Luiz	Felipe	Pondé,	filósofo	e	escritor	brasileiro.	1965	Felipe	Miñambres,	ex-futebolista	e	treinador	de	futebol	espanhol.	Pelos	resultados	obtidos,	acho
que	fiz	a	coisa…		↑	McCoy,	Terrence	(14	de	julho	de	2019).	1914	—	Cal	Niday,	automobilista	estadunidense	(m.	O	pensamento	e	os	slogans	da	esquerda	são	hegemônicos	e	constituem,	assim	como	o	PT,	parte	de	um	processo	para	implantar	o	comunismo	na	América	Latina	via	o	Foro	de	São	Paulo,	organização	que	reúne	os	principais	partidos	e
movimentos	de	esquerda	no	continente".		↑	«Folha	de	S.Paulo	-	Diálogos	impertinentes:	A	abrangência	da	moral	-	25/10/98».	Aurora.	Fronteiras	da	tradição.	1889).	In:	Revista	NEP	—	Núcleo	de	Estudos	Paranaenses,	2018;	4	(2)	↑	«Baguete».	1900).	1962	—	Márcio	Máximo,	treinador	de	futebol	brasileiro.	2007	Octávio	Frias	de	Oliveira,	jornalista,
editor	e	empresário	brasileiro	(n.	doi:10.1353/dss.2020.0053.	1984	Paulius	Jankūnas,	jogador	de	basquete	lituano.	Mate	Delić,	tenista	croata.	2001.	De	acordo	com	seu	pensamento,	a	cultura	brasileira,	orientada	sobretudo	para	a	autodefinição	da	especificidade,	inclina-se	a	supervalorizar	o	popular,	o	antropológico	e	o	documental	acima	do	que	chama
de	valores	supratemporais.[85]	Em	um	debate	em	1998,	Carvalho	afirmou	que	os	mesmos	que	defendem	o	relativismo	moral	também	possuem	forte	indignação	moral,	e	que	apesar	de	sua	desvalorização	no	campo	intelectual,	no	campo	emocional	as	pessoas	estão	fortemente	apegadas	à	ideia	de	moral.[87]	No	seu	livro	Aristóteles	em	Nova	Perspectiva,
Olavo	escreve	que	há	embutida	nas	obras	aristotélicas	uma	ideia	central	que	passou	despercebida	por	quase	todos	os	seus	leitores	e	estudiosos.[88]	Carlos	Heitor	Cony	elogiou	as	publicações	de	Carvalho	sobre	Otto	Maria	Carpeaux[89][90]	e	Bruno	Tolentino	o	classificou	como	"filósofo	finíssimo,	um	erudito	verdadeiro	e	um	homem	honestíssimo".[91]
Política	Opiniões	políticas	Carvalho	e	Jair	Bolsonaro	em	2019.	Semih	Şentürk,	ex-futebolista	turco.	1807).	Aristóteles	em	nova	perspectiva:	Introdução	à	teoria	dos	Quatro	Discursos.	Rio	de	Janeiro:	Instituto	de	Artes	Liberais	&	Stella	Caymmi.	Teitelbaum,	que	chegou	a	entrevistar	Olavo,	esse	pensamento	é	típico	de	um	tradicionalismo	que	acredita
"que	a	humanidade	está	ao	fim	de	um	longo	ciclo	de	declínio	e	que	vai	ser	concluído	com	destruição	e	renascimento",	em	suas	próprias	palavras.[54]	Olavo	era	crítico	do	que	chama	de	"sacerdócio	das	trevas",	que	engloba	o	kantianismo,	o	hegelianismo,	o	marxismo,	o	positivismo,	o	pragmatismo,	o	nietzscheanismo,	a	psicanálise,	a	filosofia	analítica,	o
existencialismo,	o	desconstrucionismo,	a	teologia	da	libertação,	o	relativismo	moral,	cultural	e	ético,	dentre	outras	correntes	filosóficas	e	intelectuais.	30	de	junho	de	2015		↑	«Olavo	de	Carvalho:	filosofia	no	cinema	-	Folha	de	Londrina	-	O	Jornal	do	Paraná	-	Brasil».	Na	realidade,	pontificava,	um	objeto	em	tais	condições	permanece	parado	ou	em
movimento	retilíneo	e	uniforme.	62	[Acessado	26	Janeiro	2022]	,	e216216.	De	fato,	não	se	encontrará	entre	os	personagens	de	Shakespeare,	Balzac,	Dostoiévski	e	demais	clássicos	nenhum	que	se	compare,	em	malícia	e	crueldade,	a	um	Stálin,	a	um	Hitler	ou	a	um	Mao	Tse-tung"		↑	«Brasil,	um	país	do	passado».	Nascimentos	Anterior	ao	século	XIX	912
—	Minamoto	no	Mitsunaka,	samurai	japonês	(m.	Consultado	em	4	de	maio	de	2022.	Cópia	arquivada	em	24	de	março	de	2022		↑	Sérgio	Rodas.	Agência	Lupa.	Metro1.	1800).	1943	—	Ian	Kershaw,	historiador	e	professor	britânico.	Um	dos	principais	representantes	do	conservadorismo	no	Brasil,	Olavão	como	também	é	conhecido,	indica	dois	ministros:
Ricardo	Vélez	Rodriguez,	da	Educação,	e	Ernesto	Araujo,	das	Relações	Exteriores.		↑	a	b	Dantas,	Dimitrius	(10	de	fevereiro	de	2019).	Bate-papo	UOL.	Por	isso,	foi	condenado	a	pagar	uma	multa	diária	de	R$	10	mil	até	que	as	ordens	judiciais	fossem	cumpridas.	O	envolvimento	dos	Estados	Unidos	na	guerra	chega	ao	fim.	Este	último	afirmou	notar	a
falta	de	formação	acadêmica	em	filosofia	de	Olavo,	o	que	o	impediria	de	lecionar	a	matéria	em	âmbito	acadêmico,	dizendo	ainda	que	"isso	tem	nome:	falsidade	ideológica.	2021).	ISBN	9788515005536		Adicionado	em	5	de	novembro	de	2019.	Extra	Classe.	Os	Histéricos	no	Poder.	«Perfil	de	Olavo	de	Carvalho».	«Jean	Wyllys	cospe	em	direção	a
Bolsonaro	após	votar	contra	impeachment».	2007	—	Sofia	de	Bourbon	e	Ortiz.	Toda	a	cultura	está	tomada	pelo	marxismo	cultural	e	a	inversão	de	valores	por	ele	efetuada.	Dissent	(em	inglês).	In:	Global	Media	and	Communication,	2019;	15	(1):67–84	↑	Moura,	Flávio.	Consultado	em	13	de	fevereiro	de	2017		↑	Mário	Magalhães	(15	de	dezembro	de
2016).	19	de	julho	de	2016		↑	«Curtas,	longas	e	vídeos	pernambucanos	buscam	ajuda	na	internet	para	sair	do	papel».	Consultado	em	3	de	abril	de	2020		↑	«Olavo	de	Carvalho	rompe	com	Bolsonaro	e	ameaça:	"vou	te	derrubar!"	Assista	ao	vídeo!».	«Única	coisa	rigorosa	no	discurso	de	Olavo	são	os	palavrões,	diz	Ruy	Fausto».	A	consequência	desta
postura	é	a	cegueira	para	a	diversidade,	a	recusa	da	pluralização	epistêmica,	a	negação	da	discussão	racional-científica	e,	assim,	a	imoderação,	a	insensibilidade	e	o	fechamento	institucionais	para	a	necessária	reflexividade,	criticidade	e	transformação	das	estruturas	sociais,	especialmente	no	que	se	refere	às	consequências	de	uma	modernização
conservadora	altamente	racista	e	autoritária.[98]	Governo	Bolsonaro	Em	novembro	de	2018,	após	a	eleição	presidencial	brasileira,	declarou	que	(se	convidado)	aceitaria	ser	o	embaixador	do	Brasil	nos	Estados	Unidos.[99]	Afirmou	que,	em	caso	de	indicação	pelo	presidente	eleito	Jair	Bolsonaro,	este	seria	o	único	cargo	que	aceitaria.[100]	Segundo	ele:
“	(...)	O	que	o	Brasil	mais	precisa	é	de	dinheiro.	Daniela	Fontan,	atriz	brasileira.	Consultado	em	25	de	janeiro	de	2022		↑	a	b	c	d	e	Della	Coletta,	Ricardo.	«"Eu	sou	o	segundo	governo"».	ISSN	0102-6992.	www1.folha.uol.com.br.	Cópia	arquivada	em	29	de	março	de	2020.	In	writing	and	in	conversation	he	waxes	seamlessly	from	criticisms	of	the
scientific	process	to	critiques	of	modern	knowledge	to	criticism	of	the	institutions	whose	authority	rests	obliquely	on	modernist	knowledge.	Consultado	em	26	de	março	de	2021		↑	a	b	c	«Pepsi	admitiu	ter	utilizado	células	de	fetos	abortados	nos	seus	refrigerantes?».	1926).	Universidade	Federal	do	Espírito	Santo.	«Diário	Oficial	do	Estado	do	Rio	de
Janeiro	(DOERJ)».	Política	&	Sociedade.	Folha	de	Londrina		↑	«Filme	sobre	Olavo	de	Carvalho	é	o	grande	vencedor	do	Cine	PE;	confira	premiados».	1945	—	Segunda	Guerra	Mundial:	Wehrmacht	rende-se	incondicionalmente	aos	aliados	na	Itália.	Omelete		↑	«Cineasta	cria	documentário	baseado	na	obra	filosófica	de	Olavo	de	Carvalho».	Na	segunda
parte	da	obra,	o	autor	discorre	sobre	um	problema	que	teve	com	a	SBPC	(Sociedade	Brasileira	para	o	Progresso	da	Ciência)	que	o	impressionou,	ou	melhor	dizendo,	decepcionou-o	profundamente,	uma	vez	que	para	ele	ficou	clara	a	inépcia	das	classes	letradas	que	analisam	trabalhos	científicos	no	Brasil.	Introdução	e	notas	de	Olavo	de	Carvalho.
Francis	Lee,	ex-futebolista	britânico.	Revolta	da	Páscoa:	após	seis	dias	de	luta,	os	líderes	rebeldes	irlandeses	se	rendem	às	forças	britânicas	em	Dublin,	pondo	fim	à	revolta.	Maquiavel	ou	A	Confusão	Demoníaca	São	Paulo:	Vide	Editorial.	Livraria	da	Folha	de	S.Paulo.	1967	—	Anthony	Mann,	cineasta	estadunidense	(n.			↑	a	b	«Vazam	documentos	do
guru	de	Bolsonaro:	green	card	está	expirando».	Quem	é	o	guru	da	direita	que	conquista	fiéis	com	cursos	on-line	e	vocabulário	obsceno,	ensinará	filosofia	a	parlamentares	e	indica	ministros	para	Bolsonaro		↑	José	Antônio	(15	de	dezembro	de	2016).	E	está	no	Código	Penal".[133]	Disputas	judiciais	Em	virtude	de	críticas	realizadas	em	seus	artigos	e	talk
show,	Olavo	foi	acionado	judicialmente	em	2007	pelo	professor	aposentado	de	filosofia	da	Unicamp	João	Carlos	Kfouri	Quartim	de	Moraes.[134]	Em	sentença	de	28	de	novembro	de	2012,	somente	as	empresas	foram	condenadas	a	indenizar	Quartim	por	danos	morais,	constando	ainda	que	Olavo	deixou	de	fazer	parte	do	processo,	em	virtude	da
desistência	posterior	do	autor	do	prosseguimento	da	ação	em	relação	a	ele,	por	este	residir	em	local	incerto,	fora	do	país.[135]	Olavo	acionou	judicialmente	em	2016	a	Editora	Abril	devido	a	comentários	feitos	pelo	jornalista	Reinaldo	Azevedo	em	blog	mantido	na	página	da	Revista	Veja,	mas	em	primeira	instância	teve	seu	pedido	de	direito	de	resposta
negado	em	duas	ações.[136][137]	Uma	terceira	ação	tramita	na	Vara	Criminal	de	Barueri,	por	injúria,	contra	o	próprio	jornalista.[138]	Em	2019	foi	condenado	na	justiça	a	pagar	uma	dívida	milionária	a	Caetano	Veloso,	após	dizer	em	rede	social	que	ele	seria	pedófilo.[139]	Em	2017,	Caetano	Veloso	entrou	com	uma	ação	contra	Olavo	de	Carvalho	por
tê-lo	acusado	no	Twitter	de	pedofilia	por	causa	de	seu	relacionamento	com	Paula	Lavigne.[140]	Caetano	e	Paula	começaram	a	se	relacionar	em	1982,	quando	tinham	40	e	14	anos	respectivamente.	PUC-SP	|	Pontifícia	Universidade	Católica	de	São	Paulo.	BBC	Brasil.	Projeto	de	Resolução	Nº	536/2011.	Associação	dos	Professores	Universitários	da
Bahia,	15/02/2019	↑	Sponholz,	Liriam	&	Christofoletti,	Rogério.	Vide	Editorial,	2016.	Rio	de	Janeiro/Salvador:	Biblioteca	do.	Ideólogo	da	nova	direita,	Olavo	de	Carvalho,	71	anos,	exerce	influência	que	vai	além	de	Bolsonaro.	Paulo.	1741).	1969	Paul	Adelstein,	ator	estadunidense.	1920	—	Aleksandar	Atanacković,	futebolista	sérvio	(m.	1483	—	Grã-
Canária,	a	principal	ilha	das	Canárias,	é	conquistada	pelo	Reino	de	Castela.	Ele	é	um	reizinho.	1917	—	Celeste	Holm,	atriz	estadunidense	(m.	Radio	Muzyka	Fakty	Grupa	RMF		↑	Chiţan,	Simona;	Tronaru,	Doinel	(17	de	novembro	de	2016).	Veja.	Jay	Lethal,	lutador	profissional	norte-americano.	«A	Astrologia	no	Brasil».	Bolsonaro	já	foi	alvo	de	Olavo	de
Carvalho;	confira	outros	ataques	-	Política».	«Olavo	de	Carvalho,	pensador	que	desperta	opiniões	antagônicas».	Cópia	arquivada	em	24	de	março	de	2022		↑	Redação,	Da.	«Caetano:	Sexo	com	menor	de	14	anos	é	crime	desde	o	Império».	Consultado	em	10	de	março	de	2017		↑	Campos,	Roberto	(22	de	setembro	de	1996).	1927	Ted	Burgin,	futebolista
britânico	(m.	«A	direita	que	saiu	do	armário:	a	cosmovisão	dos	formadores	de	opinião	dos	manifestantes	de	direita	brasileiros».	«Cruzada	anti-idiotas	-	Entrevista	com	Olavo	de	Carvalho».	1988	—	James	McCracken,	tenor	estadunidense	(n.	«O	que	é	marxismo	cultural?	«'Olavo	de	Carvalho	deve	verificar	se	sua	saliva	não	transmite	o	vírus	da
ignorância'».	Diário	do	Comércio.	Para	o	Tribunal,	a	matéria	"acabou	por,	sem	dúvida,	encerrar	ofensas	à	dignidade	e	à	moral	do	demandante",	determinando	ainda	que	a	IstoÉ	pagasse	uma	indenização	de	40	mil	reais	a	Carvalho.[146]	Site	"Mídia	Sem	Máscara"	Mídia	Sem	Máscara	Olavo	de	Carvalho	Página	inicial	do	website	em	fevereiro	de	2018
Lema	"Qui	scribit,	bis	legit	(do	latim:	Aquele	que	escreve,	lê	duas	vezes)"	Fundação	agosto	de	2002	Sede	Richmond,	Virgínia,	Estados	Unidos	Línguas	oficiais	língua	portuguesa	Editor-chefe	Olavo	de	Carvalho	Fundador(a)	Olavo	de	Carvalho	Sítio	oficial	midiasemmascara.org	O	Mídia	Sem	Máscara	(MSM)	foi	um	website	fundado	por	Olavo	em	2002
com	o	objetivo	de	combater	o	"viés	esquerdista	da	grande	mídia	brasileira".[147]	O	site	se	estrutura	ao	redor	de	um	grupo	de	redatores	e	editores,	majoritariamente	brasileiros.[148]	Em	janeiro	de	2018,	o	conselho	editorial	era	formado	por	Olavo	de	Carvalho,	Edson	Camargo,	Graça	Salgueiro,	Heitor	de	Paola,	Percival	Puggina,	Nivaldo	Cordeiro,
Ipojuca	Pontes	e	Carlos	I.	Não	existe	a	sociedade	enquanto	macroestrutura	ou	macrodinâmica	se	sobrepondo,	subsumindo	e	determinando	de	modo	férreo	ao	indivíduo.	18	de	março	de	2019.	Argumentum.	O	Enigma	Quântico.	É	apontado	como	o	responsável	pelo	surgimento	da	Nova	Direita	brasileira[32]	e	foi	considerado	guru	do	presidente	da
República	Jair	Bolsonaro	e	da	ideologia	bolsonarista,[33][34][35][36]	qualificação	que	rejeitava.[37][38]	Como	astrólogo,	colaborou	no	primeiro	curso	de	extensão	universitária	em	astrologia	da	Pontifícia	Universidade	Católica	de	São	Paulo	(PUC-SP),	em	1979,	oferecido	a	formandos	em	psicologia.[39]	Como	escritor,	lançou	sua	primeira	publicação	em
1980,	A	Imagem	do	Homem	na	Astrologia.	«Olavo	de	Carvalho	é	enterrado	nos	EUA	em	funeral	com	Allan	dos	Santos	e	Ernesto	Araújo».	Consultado	em	23	de	dezembro	de	2016.	adevarul.ro	(em	romeno).	A	análise	social	filosófico-cristã.	Arlette	Zola,	cantora	suíça.	1951	—	Ludwig	Wittgenstein,	filósofo	austríaco	(n.	Congresso	em	Foco	(UOL).	Paulo,
10	de	março	de	2019.	1953	—	Jan	A.	Segundo	o	próprio	Einstein	os	experimentos	de	Michelson-Morley	NÃO	foram	importantes	para	Teoria	da	Relatividade	Restrita	(TRR).	São	Paulo:	É	Realizações.	Aqui	será	focada	apenas	a	primeira	parte	da	obra,	que	contém,	substancialmente,	a	análise	feita	de	forma	brilhante	sobre	a	teoria	dos	discursos	em
Aristóteles.		↑	«Folha	de	S.Paulo	-	Rio	de	Janeiro	-	Carlos	Heitor	Cony:	Ensaios	de	Carpeaux	-	15/07/1999».	www.camarasorocaba.sp.gov.br.	ISSN	2674-7251.	São	Paulo:	Speculum.	Isto	É.	Consultado	em	29	de	dezembro	de	2020		↑	«Olavo	de	Carvalho».	2011.	Vide	Editorial,	2013	O	Mínimo	que	Você	Precisa	Saber	para	não	Ser	um	Idiota,	Felipe
Moura	Brasil	(org.),	467	páginas,	Rio	de	Janeiro:	Record,	2013.	Facebook.	Consultado	em	5	de	novembro	de	2019		↑	Nicas,	Jack	(26	de	janeiro	de	2022).	1951–2000	1951	Dale	Earnhardt,	automobilista	estadunidense	(m.	1906).	processo	1008378-36.2016.8.26.0011	(4ª	Vara	Cível	-	Foro	Regional	XI	-	Pinheiros).	«Olavo	de	Carvalho:	o	guru	autodidata
de	Bolsonaro».	177-178-186.	2014	Bob	Hoskins,	ator	britânico	(n.	11	de	fevereiro	de	2019.	Cartas	de	Um	Terráqueo	ao	Planeta	Brasil	(Volume	VIII).	Consultado	em	5	de	maio	de	2016.	Consultado	em	19	de	dezembro	de	2016		↑	a	b	Johannes	Jacobse	(8	de	março	de	2011).	Consultado	em	12	de	maio	de	2017		↑	«Sociedade	-	NOTÍCIAS	-	Sugestão	aos
colegas».	1934	—	Pedro	Pires,	político	cabo-verdiano.	Símbolos	e	mitos	no	filme	"O	silêncio	dos	inocentes".	Consultado	em	17	de	janeiro	de	2019.	A	coerência	das	incertezas:	símbolos	e	mitos	na	fenomenologia	histórica	luso-brasileira.	6	de	fevereiro	de	2014.	1996.	1995.	A	ontoteologia	é,	assim,	associada	por	Olavo	de	Carvalho	diretamente	ao
espiritualismo,	correlacionada	tanto	com	essa	perspectiva	de	um	intuicionismo	epistêmico	altamente	individualista	que,	pela	sua	impotência,	necessita	permanentemente	da	graça	divina	representada	e	doada	por	Jesus	Cristo	quanto	com	essa	ideia	de	determinação	religioso-biológica	da	antropologia-cultura-normatividade.	Poder360		↑	«Folha	de
S.Paulo	-	Diálogos	impertinentes:	A	abrangência	da	moral	-	25/10/98».	Klaus	Voormann,	artista	gráfico,	músico	e	produtor	musical	alemão.	O	casal	tem	dois	filhos,	se	separaram	em	2009	e	reataram	em	2016.[141]	Apesar	de	controversa,	a	união	não	se	enquadrava	em	crime	na	época.[142]	Essa	não	é	a	primeira	vez	que	os	dois	brigam.	1690).	n.	Para
ele	"atualmente	é	obrigatório	estar	na	direita",	mas	deixou	claro	que	não	tem	"compromisso	com	nenhuma	política	em	particular".[32]	Em	abril	de	2016,	a	Associação	Brasileira	Interdisciplinar	de	AIDS	(Abia)	condenou	as	declarações	de	Olavo	de	Carvalho	sobre	o	episódio	em	que	o	deputado	Jean	Wyllys	cuspiu	no	também	deputado	Jair	Bolsonaro,
durante	votação	do	impeachment	de	Dilma.[95]	Nas	redes	sociais,	Olavo	afirmou	que	Jean,	como	"membro	de	um	grupo	de	risco",	deveria	se	submeter	a	um	exame	para	verificar	"se	sua	saliva	não	transmite	o	vírus	da	Aids".	Sam	Jones	III,	ator	estadunidense.	Jacques	Ribemboim,	economista,	engenheiro,	professor	e	historiador	brasileiro.	P.	Com	a
morte	de	Olavo	em	2022,	Caetano	terá	que	esperar	a	partilha	de	seus	bens	se	quiser	continuar	com	o	processo.[140]	Em	2021,	a	5.ª	Câmara	de	Direito	Privado	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	de	São	Paulo	determinou	que	a	revista	IstoÉ	excluísse	de	seu	site	uma	reportagem	que	mostra	Olavo	de	Carvalho	como	um	bobo	da	corte.	1979	Ryan	Sharp,
automobilista	britânico.	1	de	maio	de	2019		↑	Obra	disponível	online	como	A	nova	era	e	a	revolução	cultural:	Fritjof	Capra	&	Antonio	Gramsci,	3.ª	edição,	revista	e	aumentada.	1974	Pascal	Cygan,	ex-futebolista	francês.	1876	—	Zauditu	da	Etiópia	(m.	5	de	abril	de	2020.	Revista	de	Arte,	Mídia	e	Política.	1951).	Lee	Dong-gook,	ex-futebolista	sul-
coreano.	1957	Daniel	Day-Lewis,	ator	britânico.	Suelle	Oliveira,	jogadora	de	vôlei	brasileira.	Nessa	concepção,	não	só	não	entram	as	tradições	negroafricanas,	inferiores	à	ontoteologia,	como	também	não	tem	lugar	a	modernidade	iluminista	materialista,	relativista,	ateia,	ideológica	e	totalitária.	Vide	Editorial,	2018.	Izzy	Gordon,	cantora	brasileira.
Consultado	em	23	de	dezembro	de	2016		↑	a	b	«De	astrólogo	a	guru	intelectual	do	clã	Bolsonaro:	conheça	a	trajetória	de	Olavo	de	Carvalho».	Consultado	em	18	de	março	de	2022		↑	a	b	Edmundo	Leite	(23	de	novembro	de	2018).	Émile	Boutroux.	Cópia	arquivada	em	16	de	fevereiro	de	2019		Ligações	externas	Outros	projetos	Wikimedia	também
contêm	material	sobre	este	tema:	Citações	no	Wikiquote	Categoria	no	Commons	Notícias	no	Wikinotícias	Commons	Wikiquote	Wikinotícias	Sítio	oficial	Olavo	de	Carvalho	no	Facebook	Olavo	de	Carvalho	no	Twitter	Canal	de	Olavo	de	Carvalho	no	YouTube	O	negacionismo	científico	olavista:	a	radicalização	de	um	certo	regime	epistemológico,	por
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29	de	abril	é	o	119.º	dia	do	ano	no	calendário	gregoriano	(120.º	em	anos	bissextos).	Daqui	devém	a	perspectiva	dualista-maniqueísta	de	Olavo	de	Carvalho,	de	que	só	não	é	ideologia	a	ontoteologia	e,	nesse	caso,	a	escatologia	e	a	teodiceia	judaico-cristãs,	de	que	só	não	é	ideologia	o	indivíduo	e	sua	intuição	direta,	imediata,	imediada,	interiorizada	e
altamente	pessoal	da	verdade,	isto	é,	de	Deus;	e	de	que,	então,	todo	o	materialismo,	toda	a	história,	toda	a	política	e	toda	ação	intersubjetiva	são	apenas	ideologias	que	negam	a	centralidade	do	indivíduo,	que	recusam	o	protagonismo	do	espírito	e	da	graça,	que	deslegitimam	a	Deus	e	que	buscam	a	manipulação	e	a	massificação	acima	de	tudo	e	contra
a	Verdade	absoluta.	«Esnobado	por	intelectuais,	Olavo	de	Carvalho	dominou	vídeo	e	redes	sociais».	Derek	Mears,	ator	estadunidense.	Va'aletoa	Sualauvi	II,	político	samoano.	Consultado	em	26	de	março	de	2021		↑	«Olavo	de	Carvalho	morre	aos	74	anos	nos	Estados	Unidos».	1976	Fabio	Liverani,	ex-futebolista	e	treinador	de	futebol	italiano.	O	crime
da	Madre	Agnes	ou	A	confusão	entre	espiritualidade	e	psiquismo.	1899	—	Duke	Ellington,	pianista	de	jazz	e	líder	de	banda	estadunidense	(m.	É	Realizações,	2001.	Consultado	em	5	de	novembro	de	2019		↑	«Olavo	de	Carvalho	tem	contas	suspensas	pelo	Facebook».	Anita	Dobson,	atriz,	apresentadora	e	cantora	britânica.	Consultado	em	22	de	julho	de
2016		↑	«O	Jornalista	e	Católico	Mariano	Olavo	de	Carvalho	discute	as	posições	do	Papa	Francisco».	Band.com.br.	Fred	Zinnemann,	diretor	de	cinema	austríaco-americano	(m.	Consultado	em	19	de	fevereiro	de	2022		↑	a	b	Araujo,	Pedro	Zambarda	de.	Ensaios	reunidos,	1942-1978.	2007).	«Novo	chanceler,	Ernesto	Araújo	foi	indicado	por	Olavo	de
Carvalho».	Revista	Jurídica	da	UniFil.
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