
A teoria do medalhão 

SITUAÇÃO INICIAL: 

O homem chama seu filho para uma conversa pois ele estava completando 21 anos, a 

idade que considerava o auge de importância da vida de um homem. Por isso, resolveu 

ensinar-lhe o ofício do medalhão, que tinha sido o maior desejo da sua adolescência mas 

não obteve instruções do seu pai , portanto, gostaria de instruir o seu filho. Um 

medalhão era aquele que conseguiu conquistar riqueza e fama. Ele passa, então, a tecer 

uma teoria de como o filho conseguiria isso, aconselhando-o a mudar seus hábitos e 

costumes, anulando seus gostos e opiniões pessoais. O filho deveria sempre se manter 

neutro perante tudo, possuir um vocabulário limitado e conhecer pouco, e sempre 

preferir um humor mais simples e direto ao invés da ironia, que requeria certo raciocínio 

e construção imaginativa.  

-Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os quarenta e  

cinco e cinqüenta anos. 

 

- Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas 

idéias  

que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. 

 

- Entendamo-nos. Condeno a aplicação, louvo a denominação. O mesmo direi de toda a  

recente terminologia científica; deves decorá-la. Conquanto o rasgo peculiar do 

medalhão  

seja uma certa atitude de deus Término, e as ciências sejam obra do movimento 

humano,  

como tens de ser medalhão mais tarde, convém tomar as armas do teu tempo. E de duas  

uma: - ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a trinta anos, ou conservar-se-ão 

novas; no  

primeiro caso, pertencem-te de foro próprio; no segundo, podes ter a coquetice de as 

trazer,  

para mostrar que também és pintor. De outiva, com o tempo, irás sabendo a que leis, 

casos  

e fenômenos responde toda essa terminologia; porque o método de interrogar os 

próprios  

mestres e oficiais da ciência, nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e  

cansativo, traz o perigo de inocular idéias novas, e é radicalmente falso. 

 

 CONFLITO 

O pai aconselha-o de diversas formas sobre como não ter ideias próprias, como passear 

sempre acompanhado, ir em livrarias apenas para contar piadas ou acontecimentos do 

dia, saber das ideias já pensadas na filosofia e sobre as ciências, mas impedir que 

algumas dessas ideias influenciem para reflexões ou mudar seu pensamento. É 

importante apenas ter fama de ser sábio, sem necessariamente o ser. 

 DESFECHO 



O filho indaga se não deve ter nenhuma imaginação ou filosofia. O pai responde que 

não, mas que deve se saber falar sobre “filosofia da história”, mas não sabê-la, devendo-

se fugir a tudo que leve à reflexão. Quanto ao humor, ser medalhão não é sinônimo de 

ser sério, podendo-se brincar, mas sem usar de ironia, mas usar da chalaça. 

Vendo que já é meia noite, o pai pede ao filho para que vá dormir e pense bem no que 

foi conversado, pois, guardadas as proporções, a noite valeu pelo “Príncipe” de 

Maquiavel. 

 


