
A Vida Fora da Caverna – Podcast 

Episódio #2 - Transcrição 

“O Rojão Dourado” 

Intro 

Olá, eu sou o Daniel Prado e essa é “AVFC”. 

Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio pra se 

familiarizar com ele. 

E se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso à materiais extras como imagens, vídeos e 

referências, é só visitar o site danielprado.net/avidaforadacaverna 

Tema 

Bom, eu odeio. Meus gatos odeiam. Os pássaros odeiam. Mas eu suspeito que nesse 

campeonato de quem mais odeia, quem leva o prêmio, definitivamente, são os cachorros. 

Acho que ninguém deve odiar mais o barulho de um rojão que os pobres cachorros. 

O rojão é provavelmente uma das coisas mais idiotas que já inventaram. Pensa bem, um 

canudo de papel cheio de pólvora que quando você acende, ele dispara uma carga com mais 

pólvora com um único propósito: fazer barulho. 

Em uma lista de objetos inúteis com certeza o rojão deve tá entre os primeiros. 

Mas eu vou voltar a falar sobre isso já já. 

Dia desses, eu vi uma postagem numa rede social, de um colega se referindo a outro colega e 

usando um termo, que pelo que eu percebi, tá na moda. 

Sabe quando a pessoa parece que tá escrevendo sobre uma revolução iminente, do tipo que 

vai virar o mundo de cabeça pra baixo amanhã e você precisa ficar sabendo? Pois é, era um 

textão caprichado na legenda de uma imagem, dando uma importância enorme pro negócio. 

O texto era centrado no tal termo, que eu até então nunca tinha ouvido falar: Cisne Negro.   

Não, não é sobre o filme não. 

É sobre uma teoria desenvolvida por um cara chamado Nassim Taleb. Ele escreveu um livro 

sobre isso em 2007 que eu não li e não pretendo ler. Só que quando eu li o textão do meu 

colega, meu detector de bobagens apitou na hora e eu decidi dar uma investigada. 

Essencialmente Taleb diz que Cisnes Negros são eventos de grandes proporções altamente 

imprevisíveis e que deixam um grande impacto no mundo. Tentando entender um pouco mais 

a fundo eu descobri que a tal teoria dele é sobre o problema da indução, é um dos elementos 

do método científico onde se tiram conclusões baseadas em observações. 

Segundo o que eu entendi ele diz que o método indutivo não permite que a gente faça 

previsões com segurança. De certa forma, ele afirma a gente é incapaz de fazer previsões 

significativas baseadas em estatística e probabilidade só porque eventualmente acontecem 

fenômenos altamente imprevisíveis. 



Tá certo que meu colega entendeu a premissa de maneira errada no textão dele e eu sei disso 

justamente porque ele estava usando o termo pra prever um acontecimento que deveria ser, 

pra todos os efeitos, imprevisível. 

Taleb usa essa teoria pra justificar certas atitudes que ele acredita que investidores deveriam 

tomar. 

Meu detector de bobagens apitou porque hoje em dia o que mais tem é gente sem dinheiro 

querendo ensinar os outros a ganhar dinheiro né? Você já deve ter reparado nisso.  

O que a maioria das pessoas não percebe é que os coaches ricos, fizeram fortuna justamente 

prometendo ensinar quem não tem dinheiro a ensinar os outros a ganhar dinheiro... enfim, 

nem vou entrar nessa. 

E é um hábito comum dos coaches, citar teorias financeiras mirabolantes com nomes legais 

pra mostrar que eles tem um conhecimento vasto na – entre aspas – “ciência” de ganhar 

dinheiro. 

A teoria do Cisne Negro sob a ótica econômica não é uma ideia original de Taleb e sim uma 

adaptação de um problema de economia chamado Peso Problem, criada pelo Nobel em 

economia Milton Friedman em 1976. Sendo bem maldoso, eu diria que de certa forma, Taleb 

deu uma inflada no conceito da falseabilidade de Karl Popper só pra vender livro. Mas esse sou 

eu. 

No dia em que eu li o textão do meu colega no entanto, eu tive uma epifania. E eu criei, eu 

mesmo um novo conceito. 

O Rojão Dourado.  

Um amigo meu tinha postado o tal textão no nosso grupo de WhatsApp e eu, às 7h da manhã 

redigi uma paródia do textão, explicando o conceito do Rojão Dourado e ele dizia o seguinte: 

“Em 2020, um importante pensador, Daniel Prado, criou a lógica do Rojão Dourado. 

Um evento não tão raro mas de proporções extremas e devastadoras. 

Esse é um fenômeno que ocorre quando alguém inventa uma teoria sem pé nem cabeça só 

para vender livro e as pessoas começam a espalhá-la como se fosse um pensamento 

disruptivo, transgressor para finalmente explicar coisas que já têm explicação mas parece 

que só quem leu o Rojão Dourado realmente entendeu. 

Não é só isso, é evidente. 

Um Rojão Dourado pode servir para se referir a alguém que usa "conhecimento" 

pseudocientifico para adquirir fama, sucesso e dinheiro.” 

 

É claro que quando eu escrevi isso eu tinha só uma suspeita sobre a tal teoria do Cisne Negro 

ser ou não uma bobagem. Deu tempo de ler uma definição de Wikipedia no máximo.  

Eu não quero acusar o Taleb aqui porque seria leviano da minha parte fazer isso sem ler o 

trabalho dele, e entender não só suas alegações como também suas críticas e eu não vou ter 

tempo pra isso então, à partir de agora, vamos esquecer o tal cisne negro, e vamos nos 



concentrar pra compreender melhor o que eu descobri ao desenvolver o conceito do Rojão 

Dourado. 

Parte 2 

Numa conversa com um grande amigo meu, que eu tive recentemente, veio à tona uma figura 

que vai ilustrar muito bem o que eu quero dizer com Rojão Dourado. Essa figura é o Dr. Lair 

Ribeiro. 

Você já deve ter ouvido falar nele. 

A gente já viu agora há pouco que a única e exclusiva função de um Rojão é fazer barulho. O 

barulho não é a consequência inevitável de algo com um propósito mais claro. 

Por exemplo, ao acionar o gatilho de um fuzil, no processo ocorre uma explosão que gera um 

barulho. Além disso, se o projétil for supersônico, por exemplo, há ainda o fenômeno do 

estrondo sônico que ocorre quando algo quebra a barreira do som. 

O propósito do disparo é atingir o alvo com um projétil e o barulho é uma consequência 

inevitável. Indissociável. 

A mesma coisa acontece quando um equipamento chamado Bate-Estacas tá preparando a 

fundação de um prédio. A função desse equipamento, como o próprio nome já diz, é enfiar 

aquela estaca na terra. A consequência da força aplicada na estaca gera um barulho altíssimo 

que inferniza a vida de muita gente por manhãs a fio. 

O rojão não. No caso do rojão, o barulho é o fim em si mesmo. Ele existe só pra fazer barulho. 

Mais nada. 

Todo processo de fabricação do papelão, da pólvora, do pavio até a utilização dele tem um 

objetivo apenas: fazer a porcaria de um barulho extremamente irritante e completamente 

inútil. 

E assim são algumas pessoas. A especialidade delas é fazer barulho. E só. 

Elas chamam a atenção exatamente como um rojão, você escuta o barulho e ele não significa 

nada. Não veio de um tiro ou de uma bate-estacas. 

Olha só, quando um neurocientista publica trabalhos e fica famoso pela pesquisa dele, por 

exemplo, o barulho que ele faz é consequência de uma atividade. Você pode gostar ou não do 

trabalho ou do barulho, não é sobre isso. 

Mas algumas pessoas, são incapazes de produzir pesquisa ou trabalho de qualidade e decidem 

cortar o caminho pulando direto pro barulho. 

Algumas delas entendem perfeitamente essa incapacidade. Elas compreendem que elas são só 

um rojão. Elas sabem que o barulho que elas fazem é vazio de significado e que não se 

sustentaria sob uma análise mais profunda.  

Então, pra justificar sua existência elas se enfeitam de outras maneiras como se aquilo fosse 

trazer mais valor para aquilo que elas dizem, distraindo quem compra aquele produto da sua 

falta de objetivos ou da sua carência de significado. Como um Rojão Dourado que parece 

bonito, brilhante, caro, cheio de importância mas cujo objetivo tem como fim em si só, fazer 

barulho. 



Tem havido uma ascensão de Rojões Dourados ultimamente, mas eles existem há séculos. 

Deepak Chopra é um desses casos.  

Um sujeito que fala apenas bobagens sem o menor sentido mas pintadas com a tinta dourada 

dos termos científicos. 

Você já deve ter visto a enxurrada de coaches hoje em dia vendendo coisas absolutamente 

sem sentido nenhum como curas quânticas. Cura quântica é o barulho de um rojão. Não 

significa absolutamente nada, mas irrita, distrai, atrapalha exatamente como um rojão. 

Outro Rojão Dourado que estoura desde muito tempo é o Dr. Lair Ribeiro. 

Em um vídeo disponível no Youtube, falando sobre o óleo de coco, fica evidente o esforço que 

ele faz pra mostrar como ele, Lair Ribeiro, é um produto reluzente, brilhante e cheio de valor 

pra distrair seus seguidores incautos do fato de que sim, ele é um produto reluzente e 

brilhante, só que é inútil. 

Mas como é que eu faço pra saber que esse é um caso de Rojão Dourado?  

Por esse vídeo dá pra ver bem o modus operandi do Lair. 

Ele começa pintando o rojão, dizendo que ele é o maior especialista em óleo de coco do Brasil 

e que já leu todos os livros que existem na literatura sobre o óleo de coco. Essa estratégia 

chama-se falácia da autoridade. 

Um argumento deve se sustentar sobre as evidências apresentadas para suportá-lo e não 

sobre uma aparente reputação de quem as apresenta. Essa é uma falácia clássica dos rojões 

dourados. Eles se apresentam como importantes, logo, seu argumento é válido. 

Lair também emprega falácias non sequitur o tempo todo. Essa falácia funciona assim, você 

apresenta uma informação aparentemente relevante e na sequência apresenta o seu 

argumento, como se um seguisse o outro de forma lógica, quando na verdade não existe 

ligação nenhuma. 

Dou um exemplo: Em um vídeo, ele diz que Hipócrates, pai da medicina, 400 anos antes de 

Cristo tinha um discurso importante sobre a nutrição e que terminava com a frase primum non 

nocere, que significa “primeiro, não prejudique” e prossegue, Então, o óleo do coco nos EUA é 

considerado um alimento seguro, seguindo o que Hipócrates dizia.  

Uma coisa não se conecta à outra de forma lógica, mas Lair faz parecer que sim. 

O que ele quer com esse trecho é tentar conectar um importante filósofo grego ao consumo 

do óleo de coco. Depois diz que Abraam Lincoln tinha uma frase que dizia que: Você pode 

enganar muitos por pouco tempo, poucos por muito tempo, mas nunca muitos por muito 

tempo, logo, como o óleo de coco está presente na medicina Ayurvédica há oito mil anos, ele 

só pode ser milagroso. 

Outra forma que Lair encontra se enfeitar é demonstrar um aparente conhecimento sobre o 

assunto.  

No mesmo vídeo ele passa mais de cinco minutos dizendo coisas como: se você entrar no 

google, e digitar coconut oil, vai encontrar vinte e cinco milhões de citações sobre o óleo de 

coco, se entrar no site Google Acadêmico  vai encontrar mais de 125 mil citações sobre o óleo 

de coco, no site X vai encontrar nove mil citações, no Y sei lá quantas mil e prossegue com 



outros sites citando os milhares de artigos publicados. No fim ele diz que se entrar na 

Amazon.com, vai encontrar mais de mil livros falando sobre o óleo de coco, todos falando bem 

segundo ele. 

Ele não encontrou nenhum falando mal. Como se ele tivesse lido todos os livros disponíveis na 

Amazon. 

Percebe que a única coisa que ele diz aqui são dados carentes de conteúdo? Não servem pra 

nada. Dizer quantos artigos sobre determinado assunto aparecem numa pesquisa do google é 

absolutamente irrelevante pro tema. Mas fica parecendo que ele estudou o assunto. Pelo 

menos mais do que você que nunca contou quantas vezes o termo “óleo de coco” aparece no 

google quando tá procurando uma receita de bolo. 

Outra coisa que Lair faz pra reforçar a ilusão de que sua autoridade seria capaz de validar seus 

argumentos, é usar termos técnicos o tempo todo. Coisas como Transcriptase Reversa, ácido 

capróico e gordura saturada de cadeia curta. Como a maioria de nós não entende esses 

termos, fica parecendo que ele realmente sabe do que está falando. Assim, seus argumentos 

devem ser verdadeiros. 

Tudo isso é tinta dourada. Porque serve só pra embelezar o produto Lair Ribeiro. 

Na sequência ele começa a despejar a barulhada dele, dizendo que já que existem mais de 125 

mil citações sobre óleo de coco no Google Acadêmico, logo, o óleo de coco tem propriedades 

especiais como prevenir e tratar o Alzheimer, a AIDS, Aterosclerose, ajuda no câncer, embora 

ele não especifique o que quer dizer com essa palavra mágica “ajuda”, ajuda a reduzir o peso e 

a ganhar peso!! Você vê, que coisa? 

Segundo ele, 1/3 da população pratica medicina Ayurvédica (que só um parênteses, ele chama 

de Ayuvérdica), 1/3 da população pratica medicina Ayurvédica que tem como um dos 

elementos mais importantes o óleo de coco. Então, se o óleo de coco é tão incrível assim, a 

gente deveria esperar que 2.6 bilhões de pessoas atualmente não tivessem problemas como 

esses citados por ele. 

Olha só, não tenho nada contra o óleo de coco, muito pelo contrário, aqui em casa a gente é 

vegano e usa muito óleo de coco. 

Minha observação é sobre essas alegações extraordinárias que Lair faz sem apresentar um 

trabalho científico sequer que as suporte. 

Lair é um Rojão Dourado porque é famoso e idolatrado por muita gente há muito tempo e a 

única coisa que ele é realmente bom em fazer é barulho. 

Lair Ribeiro é um clássico, mas hoje a gente tá cercado de Rojões Dourados. 

Eu quero acreditar que nem todo rojão dourado faz o que faz deliberadamente. Eu penso que 

muita gente se enquadra no caso de não entender como funciona a ciência, não sabe distinguir 

entre correlação e causalidade e se torna um rojão dourado meio que sem perceber. 

É o que eu acho de alguns colegas meus que no meio de um movimento vertiginoso de 

ascensão da hipnose, por exemplo, têm vendido absurdos como cura de diabetes ou 

depressão através da hipnose. 

Um deles, quando questionei tais alegações, me apontou para o site de um dos institutos mais 

renomados de hipnose no Brasil, que formou uma série de colegas meus. 



Eu entrei no site e lá tinha uma frase que é tinta dourada pura. Na época, na descrição deles 

estava escrito: “Nos orgulhamos de sermos parte do único instituto do mundo que possui 

cientistas particulares” 

É isso aí. Cientistas particulares.  

Essa é uma pista muito clara de que se tem alguma coisa que esse instituto está fazendo, 

muito provavelmente não é ciência. Eu vou falar mais sobre isso em episódios no futuro. 

Mas pra deixar um centavo de explicação aqui, ciência é feita essencialmente pra tentar 

refutar hipóteses e não comprová-las. Não me parece que um instituto com cientistas 

particulares tá querendo refutar as alegações mágicas que eles vendem, parece? 

Quer dizer, eu espero realmente que esses meus colegas estejam enganados e não estejam 

enganando deliberadamente o que seria criminoso, pra dizer o mínimo. Um dos episódios que 

eu pretendo gravar em breve é exatamente sobre as diferenças entre correlação e causalidade 

e como fazer pra não cair na armadilha do viés de confirmação. 

A gente está vivendo uma época horrorosa onde a enganação descarada foi institucionalizada. 

Num momento da história em que terraplanistas assumiram o poder, bobagens como 

homeopatia ou cura quântica parecem ser a coisa menos importante. 

Mas e aí, como é que a gente faz pra não comprar um rojão dourado? 

Parte 3 

Existem algumas coisas que a gente pode tentar perceber. 

A primeira é sobre referências a pesquisas e evidências. 

Toda alegação precisa vir acompanhada de um conjunto de evidências. Isso é o básico. 

A gente age assim o tempo todo, menos pra verificar alegações absurdas e maravilhosas. 

Quer ver um exemplo? 

Se você me pede pra eu comprar couve no supermercado e eu digo que comprei, só isso não 

basta, você vai querer ver a couve. Minha alegação é de que eu comprei e a evidência é a 

couve. 

Se você me pergunta se eu sei tocar algum instrumento e eu digo que toco piano, isso não 

basta. Minha alegação é dizer que eu toco, mas a evidência é eu sentar no piano e tocar na sua 

frente. 

Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso já no próximo episódio. 

No entanto, se eu digo que hipnose cura diabetes, você, sem prova nenhuma disso, 

simplesmente acredita? É assim que funciona? Cadê as evidências? Cadê a couve? Cadê o 

piano? 

Então é preciso notar isso. Se alguém diz pra você que óleo de coco ajuda no tratamento da 

AIDS é indispensável que haja um trabalho científico sério, revisado por pares, publicado em 

jornais científicos de renome referenciado junto à essa alegação. Não espere menos! 



E se eu disser que – entre aspas – ajuda no câncer, aí tem que ter outro trabalho, com as 

mesmas características junto e assim vai, pra cada alegação, DEVE haver um trabalho sério 

vinculado. 

Se alguém sair jogando ao vento informações aleatórias sem nenhuma referência de onde 

você mesmo pode investigar aquelas alegações, desconfie. 

A segunda coisa e tentar notar a falácia de autoridade. 

Esses rojões dourados precisam reforçar sua característica reluzente. Então, é comum que eles 

falem sobre si próprios e seus méritos. Às vezes é descarado, mas muitas vezes é escondido no 

meio do discurso. 

Outro dia vi um vídeo de um médico, cria do Lair Ribeiro, dizendo algo como “Tem um vídeo 

no meu canal que eu acho que é o melhor do Brasil falando sobre as vitaminas do complexo B” 

Então, tente reparar se essa pessoa tende a falar de suas próprias conquistas. Ele está 

tentando te convencer de que seu currículo é suficiente pra validar seus argumentos o que é 

uma falácia. 

Lembra que eu falei sobre Lair usar uma enxurrada de termos técnicos? 

Então, uma das técnicas mais empregadas por charlatães como ele é justamente demonstrar o 

abismo entre o conhecimento dele e de suas vítimas. 

Falar linguagem técnica causa exatamente isso. Essa técnica visa reforçar o argumento da 

autoridade. Eu sei o que quer dizer enzima 5 alfa redutase, você não. 

Quem quer realmente se comunicar com seu público, tenta facilitar essa comunicação na 

medida do possível, usando o mínimo de termos técnicos. O uso demasiado de termos 

técnicos em uma fala feita pra um público leigo pode ser indicativo de um rojão dourado.   

Então, tente perceber se a pessoa a quem você está ouvindo não tem esse hábito de falar de 

cima de um patamar de conhecimento mais alto que o seu. 

A terceira coisa é a postura diante da certeza das coisas. 

Se você ouvir alguém falando de forma que pareça que a pessoa tem certeza daquilo, 

desconfie. 

Quem realmente compreende como ciência de verdade funciona, age com dúvida, nunca com 

certeza. 

O quarto elemento que você pode tentar notar é se essa pessoa quem você tá ouvindo 

desconfia de estruturas consolidadas como medicina baseada em evidências ou a ciência. 

Se você ouvir um médico dizendo coisas como “a ciência ainda não entendeu tal coisa” é 

porque ele provavelmente está suscetível a falhas cognitivas graves e corre o sério risco de 

acreditar em pseudociências. 

Não é por dizer em si que a ciência ainda não entendeu certas coisas, porque isso é óbvio. 

Mas sim porque esse é um discurso típico de quem quer de alguma maneira descredenciar o 

conhecimento científico e enaltecer métodos esotéricos que de alguma forma são capazes de 

entender o que a ciência ainda não entendeu. 



Por fim, especialmente se essa pessoa oferece soluções relativamente fáceis para problemas 

complexos, é quase sempre um indicativo de que ou ela está querendo te enganar 

deliberadamente, ou está enganada e tá criando um ruído desgraçado na compreensão do 

problema. 

Depressão, por exemplo, é coisa seríssima. Os tratamentos variam, mais quase sempre 

envolvem medicamentos pesados e anos de terapia. 

Se alguém disser pra você que cura depressão com algumas sessões de hipnose, ela está 

querendo te dizer que é muito mais fácil do que lidar com os custos, tempo de uma terapia e 

os efeitos colaterais causados por medicamentos.  

Pra quê enfrentar sessões de quimioterapia ou tomar coquetéis complexos se eu posso apenas 

trocar o óleo de soja por óleo de coco? Percebem? 

Sempre desconfie de curas maravilhosas.  

São quase sempre o que em inglês é conhecido como Snake Oil ou Óleo de Cobra. No site do 

Podcast você pode encontrar um vídeo do canal Great Big Story sobre esse fenômeno. 

Tem muita coisa pra falar sobre esses assuntos e eu vou abordar cada um deles com calma nos 

próximos episódios. 

De qualquer forma, é importante que toda vez que você ouvir um barulho muito alto com 

muita gente falando sobre aquilo, como se a fonte do barulho fosse algo realmente incrível, 

desconfie se não se trata apenas de um rojão reluzente e brilhante que parece cheio de 

importância mas que no fundo, só faz irritar e atrapalhar a vida da gente. 

E não vá pensando que os rojões dourados são apenas pessoas com grande exposição. Muitas 

vezes ele pode ser aquele médico que cobra caríssimo pra te receitar floral de Bach no final ou 

aquele quiroprata disfarçado de fisioterapeuta que acredita que dá pra viver com a coluna, 

entre aspas, fora do lugar.  

E mais uma vez, antes de você sair daqui se perguntando porque deveria acreditar em mim, 

minha resposta é bem simples: não acredite. 

Até a próxima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referências 

• Snake Oil - https://www.youtube.com/watch?v=8aKvBdxLN1k 

• Lair Ribeiro Google - https://www.youtube.com/watch?v=I9b8eXXpwhM 

• Lair Ribeiro Scimed - https://www.youtube.com/watch?v=83hbfFyOQ5k&t=534s 

• https://www.scimed.pt/geral/lair-ribeiro-e-um-charlatao-analise-critica-as-suas-

afirmacoes-no-programa-maluco-beleza/ 

• https://www.facebook.com/vitoroliveira12345/videos/2342372495812903/UzpfSTIzO

DQ3MzUyOTk2NzgyMTo1ODIzNjA2NTIyNDU3NzI/ 

• Tyson sobre como saber a qualidade da informação - 

https://www.youtube.com/watch?v=7fMDR1nMlmE 

Currículo do Lair - https://www.youtube.com/watch?v=hWEfeikEZLE&t=305s 

Aos 5’07’’ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8aKvBdxLN1k
https://www.youtube.com/watch?v=I9b8eXXpwhM
https://www.youtube.com/watch?v=83hbfFyOQ5k&t=534s
https://www.scimed.pt/geral/lair-ribeiro-e-um-charlatao-analise-critica-as-suas-afirmacoes-no-programa-maluco-beleza/
https://www.scimed.pt/geral/lair-ribeiro-e-um-charlatao-analise-critica-as-suas-afirmacoes-no-programa-maluco-beleza/
https://www.facebook.com/vitoroliveira12345/videos/2342372495812903/UzpfSTIzODQ3MzUyOTk2NzgyMTo1ODIzNjA2NTIyNDU3NzI/
https://www.facebook.com/vitoroliveira12345/videos/2342372495812903/UzpfSTIzODQ3MzUyOTk2NzgyMTo1ODIzNjA2NTIyNDU3NzI/
https://www.youtube.com/watch?v=7fMDR1nMlmE
https://www.youtube.com/watch?v=hWEfeikEZLE&t=305s

