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reportagem em estilo de crônica do cotidiano e histórica 
pensada e vivenciada em diálogo com os melhores pensadores, 

comentaristas e criadores do país.

A súmula dos estudos e vivência da realidade brasileira em 

mais de 40 anos de trajeto do autor entre os dois lados do 
Atlântico.  

a realidade em movimento pendular do presente à história e 
da história ao presente

por que o gigante vira e mexe e não acorda. 



o guia “da hora” do Brasil, que não é produto do calor da hora: 
2016 – impeachment de Dilma Roussef

sociedade  política  economia  cultura  brasileira

o Brasil, que no início da década era saudado como uma nova 
superpotência, afunda de novo na crise  econômica mas 

política e social über alles.  

Esta é A primeira compilação do gênero feita por um 
brasileiro com duas décadas de vida na Europa, sobretudo em 

Portugal, onde (quase) tudo teve a sua origem. 



a realidade em perspectiva única, com a visão distanciada e 
enformada no modo de vida e no pensamento no mundo que 

em grande medida formatou o Brasil e o autor. 
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Salvador skyline vista da ilha de Itaparica

Descreveu Caetano Veloso: 
- Uma imagem tomada por Orson Welles no filme 
que ele começou a fazer sobre jangadeiros 
cearenses que desceram de jangada de Fortaleza 
até ao Rio (1941) mostra Salvador como uma 
obra-prima urbanística.
Nada menos. 
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O que diferencia a assunção do PT
ao poder em 2003 é a promessa
de uma mudança do regime que
vigora no país há quinhentos anos
a partir de premissas ideológicas
baseadas em diagnósticos precisos
dos males sociais e em muito
estudo sobre o que fazer para
debelá-los. Os diagnósticos podem
estar certos, mas como ensina
Hannah Arendt ideologia demais
sempre atrapalha – e mais ou
menos bolivariana, a dita esquerda
sul-americana do início do século
XXI exagera nas premissas que
apresenta ao público eleitor
(compulsório), assim como nos
riscos a que o sujeita ao ensaiar
políticas ditas hetedoroxas num
mercado global de capitalismo
financista selvagem, como
demonstra a desenfreada
especulação com créditos podres
ao mesmo tempo em que a estrela
do PT sobe.
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