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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.  



relato com visão da realidade em movimento 
pendular do presente à história e da história 

ao presente
o guia “da hora” do Brasil, que não é produto 

apenas do calor da hora: 
a leitura da atual conjuntura social, política e 
econômica brasileira baseia-se também no 
relato das prováveis causas do por que o 

gigante vira e mexe e não acorda. 



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

política e social.  



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. 



O retrato da realidade numa 
perspectiva única, com uma visão 
distanciada e enformada em como 
se vive e pensa no mundo que em 
grande medida o formatou     - o 

Brasil e o autor. 



Guia para quem, face ao atoleiro 
europeu, está interessado em investir 

numa carreira ou em negócios no Brasil, 
apesar dos maus hábitos de gestão do 

país. 
Por ele já saberá com o que contar e 

como se precaver. 



TAPUME NO CONGRESSO NACIONAL DO BRASIL EM BRASÍLIA 
no dia da votação da abertura do processo de impedimento 
da presidente Dilma Rousseff na Câmara de Deputados 

17 de Abril de 2016





Por que o Brasil não é um país sério.

Por que o gigante vira e mexe e não acorda.



nesta leitura vivida e pensada da história 
recente e passada presentes nas 

atribulações de um país sequestrado por 
uma elite corrupta e incompetente 

CANHÕES À SOLTA





o Brasil dividido

arco-íris atrás das grades





youtube.com/revoluciomnibus dothewho



































pelo prisma de uma passagem do romance Quarup, de Antônio 
Callado (1967), que disse do Brasil do seu tempo visto do 
coração da Amazônia: 
- Inútil querer preservar um filete de água pura num cano de 

esgoto. 
Exagero? 
Ao se analisar com atenção os fundamentos dos prodígios 

brasileiros, fora elementos naturais (que entretanto são 
vilipendiados) e proezas individuais, vê-se que eles são 
praticamente inexistentes e frutos de devaneios como o de 
Zweig em torno do “país do futuro”. E aí erram tanto os 
brasileiros, que se poderia dizer em exagero de retórica serem 
sonhadores por natureza, como quantas vezes mais ainda 
muito estrangeiros. A imprecisão produz delírios de que se 
descamba para tragédias de fato ou de ficção, como os sonhos 
de (super)grandeza que inevitavelmente produzem o patético 
ou o tragicômico. Toda a sua fantasia reduzse a quase só isso 
mesmo e, na quarta-feira de cinzas, vira tragicomédia. 



































inzoneiro





Mulheres – e puttane di Copacabana – são um dos logotipos brasileiros. Um dos maiores atrativos
para muita gente que visita o Brasil e de grande sucesso onde quer que cheguem na luta pela
sobrevivência ou por vontade de conhecer. Mas pode crer que, pelas dificuldades econômicas da
grande maioria, será quase sempre pela sobrevivência mesmo. “Arrumar um gringo” é sonho de
consumo muito maior do que a vã filosofia politicamente correta quer fazer crer.
Mulheres ou travestis, louras, morenas e mulatas poderiam ser postas em metáfora entre as

matérias-primas de exportação do “fazendão”, com uma forte concorrência da Polinésia e outras
paragens dos mares do sul. Café e Mulata tipo exportação são há um século uma coqueluche. No
Brasil, a má qualidade de muitos produtos à venda e que não faziam parte dos lotes para
exportação era tanta que em tempos idos determinadas marcas traziam o rótulo “TIPO
EXPORTAÇÃO”, o que acabou por aplicar-se a tudo o que havia de melhor e nomeadamente às
mulatas nacionais tipo exportação. Exportar é o que importa, era (é) o lema.

Os requebros das mulatas – e travestis que fazem de conta – no
carnaval do Rio são a faceta vistosa e folclórica de uma tragédia
escondida pela luz dos refletores a dois passos da passarela do
samba, em morros com nomes como Querosene e da Formiga.
Sabe-se como a exuberante fama de país sensual esconde em
seus bastidores desigualdades de raça, classe e gênero em um
país de resto muito mais arcaico e preconceituoso do que se
pinta.





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. 























































































O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Colhe 250 milhões de 
toneladas e produz 13,3 bilhões de litros de álcool (68% da produção mundial) e 
8,5 milhões de toneladas de açúcar (35% do produto global). 

outro grande quadro do Brasil anacrônico 
O país é caso único entre os grandes a ter mantido a mesma estrutura econômica 
por 500 anos, com usinas de cana-de-açúcar plantadas em latifúndios, 







“AGROBUSINESS” SALVA A LAVOURA 
O agronegócio é o único setor que ri de orelha a orelha
em 2015, quando quase todo o país começa a entrar em
colapso, boa parte tomada de surpresa depois das
garantias de aceleração do crescimento dadas por Dilma
Rousseff para reeleger-se. Não admira porque o Brasil
nasceu para o extrativismo e o agrobusiness e foi e é
destruído pelo extrativismo e o agrobusiness. A mão que
embala o berço....





“nova matriz econômica”


























