
CRÓ NICAS DE UM IGNÓRANTE 

 

Dia 6 

 

Depois de pensar e escrever um Conto da Vida sobre a Sabedoria, Inteligência e Cultura 

decidi tornar-me num ignorante do mundo e abraçar a ignorância como uma dádiva divina 

ou mágica mesmo que eu seja agnóstico, para mim é uma grande virtude é quase um dom 

a ignorância. 

 

O que me fez querer ser mais ignorante? 

 

Aqui fica o pequeno conto que escrevi sobre a Vida e Ignorância. 

 

Contos da Vida (Crónicas de um Ignorante) 

 

Era uma vez, um Sábio, um Inteligente, um Culto e um Ignorante. 

 

O Ignorante pergunta:  

Ignorante -O que é isto que está aqui? 

 

O Culto ouve, começa-se a rir, vira-se para o Inteligente e diz: 

Culto - Olha me este, coitadinho nem sabe o que é isto, é mesmo ignorante...hahaha 

 

O Inteligente ouve o Culto, começa-se a rir, vira-se para o Sábio e diz: 

Inteligente - Olha o Culto a rir do Ignorante, mas vai na volta e se calhar nem sabe usar 

aquilo...hehehe 

  



O Sábio ouve todos, vira-se para o Ignorante e diz: 

Sábio - Amigo de todos nós, eu sou o que sei mais e acredita no que te digo, se eu 

pudesse ser ignorante sobre esse assunto como tu assim o era, pois isso que perguntas, 

depois de saberes o que é, irias preferir não saber... 

 

O Inteligente ouve aquilo, indignado e diz em tom alto para todos ouvirem: 

Inteligente - Olha agora, queres ver o Sábio tem a mania que sabe mais que os outros! Eu 

sou muito inteligente quem sabe mais sou eu, e sou muito mais inteligente que o sábio e 

consigo usar e resolver equações que mais ninguém neste mundo consegue hehehe... 

 

O Culto indignado ouve e reclama também em voz alta e com risos: 

Culto - Hahaha nada disso, o Culto sou eu, quem sabe mais sou eu, não andei a 

memorizar quase todo o conhecimento do mundo para nada... 

 

O Ignorante confuso e intrigado e muito curioso, com o que o Sábio disse, pergunta ao 

Sábio: 

Ignorante - Sábio!? Porque dizes que sabes mais que os outros e dizes que preferias ser 

ignorante e não saber o que isto é?? 

 

O Sábio atentamente ouviu todos e num tom tranquilo mas audível responde ao que o 

Ignorante perguntou: 

 

Sábio - Meu bom amigo Ignorante, eu posso não ser tão culto como o Culto e posso não 

ter tantos conhecimentos como ele sobre este mundo, igualmente até posso não saber 

resolver as equações que o Inteligente fala e até te disse que este conhecimento que 

procuras eu próprio preferia não ter. 

 

É normal que fiques confuso, como é que alguém que recusa um conhecimento pode dizer 

que sabe mais? Eu explico. 

  



Eu com a minha Sabedoria, consigo facilmente aprender e passar a saber conhecimentos 

que não tenho com base naquilo que já sei, consigo resolver as equações da vida, que 

muitos nem conseguem ler os formulários e mistérios destes Universos. 

 

Todos os conhecimentos que o Culto tem e a inteligência que o Inteligente tem, só por si 

não chegam, existe sempre mais conhecimentos, um Sábio como eu, consegue perceber 

e entender, que há conhecimentos mais supérfluos que outros e que como a verdade, os 

conhecimentos também podem ser mais relativos que outros. 

 

Resumindo e de forma que entendas, um sábio consegue ter a inteligência suficiente para 

usar todo o seu conhecimento para chegar a respostas que mais ninguém tem. 

 

Para mim a cultura é relativa e muitas vezes temporal e supérflua, saber o que é "A B C" 

pode ser importante, ter a inteligência de saber que posso fazer combinações entre estas 

letras é bom "A A A", "A C B" ou "C C C", mas eu com a minha sabedoria consigo chegar 

ao "D" ou simplesmente consigo saber e nem perder tempo em algo que não me trás mais 

valor, muito pelo contrário. 

 

Depois de responder a tua primeira pergunta, a resposta a segunda é mais simples. 

 

O conhecimento que procuras, a mim me trás dor, tristeza, angústia, revolta, impotência, é 

completamente desumano, eu prefiro não ter conhecimentos que me podem fazer mal, e 

ao contrário de ti Ignorante, que ainda não possuis este conhecimento, não sofres porque 

não sabes, igualmente não usas e não fazes mal a outros, mais uma vez porque não 

sabes o que é isso. 

 

Eu por outro lado e ao contrário do Culto e do Inteligente, que um sabe até ao mais 

pequeno detalhe, o outro sabe o que é, mesmo não sabendo todos os detalhes sabe usar 

melhor. 

 

Eu para além de saber o que é e saber usar, prefiro não usar e até gosta de nem saber, 

também sinto e sofro o mal que esse conhecimento me proporciona, quem sabe um dia, 

quando eu ascender a um estado superior, consiga não sofrer com o mal que provém 

deste mesmo conhecimento, mas até lá, vou continuar a carregar o peso deste 

conhecimento, ainda não sou um Deus, sou humano e sofro com o pouco que sei.... 
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