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A torção do olhar barroco expressa nas artes plásticas desde
os idos do século XVI europeu, como as retorções em nossas
artes barrocas e nas figuras retóricas de nossas letras são
comoventes. Como deve ser também a compaixão pelas
contorções da dor psíquica e física pelo infortúnio da
vicissitude humana, particularmente em nossas terras.
Todavia, as distorções entre o ver e o crer, o pensar e o agir,
entre o código moral e a conduta social, entre a lei e
observância da lei na vida em sociedade, sobretudo no
cumprimento dos deveres cívicos e políticos entre
governantes e governados, me parece uma transposição
cultural desastrosa do barroco para os campos da política, da
justiça, da moral e dos costumes, e que chamo de nosso
resiliente barroquismo. E, se bem entendida, se abre como
uma oportunidade única e objetiva de mudança para um país
minimamente civilizado e razoável. A oportunidade de
destorcer o Brasil como nos desfazer de suas torções,
retorções, contorções e distorções. Este bom entendimento de
um novo imaginário social para o país, por parte de
verdadeiras elites, da alta cultura, e, sobretudo dos produtores de conteúdo da mídia, pode ser uma
oportunidade de ouro para a superação de nossa barroquista encruzilhada civilizatória. Prefácio de
Mario Guerreiro.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Mister
http://media.beebok.info/br-1459426526/mister.html

Uma nova história de amor apaixonante escrita pela autora que arrebatou milhões de
corações no mundo todo com a Trilogia Cinquenta tons de cinza Depois de vender 7
milhões de livros só no Brasil e de ter três de suas obras transformadas em filmes de...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Milagre na 5ª Avenida
http://media.beebok.info/br-1462426026/milagre-na-5ª-avenida.html

O amor chega para todos — seja sonhando com ele ou fugindo o máximo que pode. Após
Amor em Manhattan e Pôr do sol no Central Park, Sarah Morgan volta com outra história
que vai fazer você suspirar. Eva Jordan ama tudo que envolve o Natal. Romântica...

[PDF]

Um cavalheiro a bordo
http://media.beebok.info/br-1467020017/um-cavalheiro-a-bordo.html

Ela estava no lugar errado… Durante um passeio pela costa, a independente e
aventureira Poppy Bridgerton fica agradavelmente surpresa ao descobrir um esconderijo
de contrabandistas dentro de uma caverna. Mas seu deleite se transforma em desespero
quando dois piratas a sequestram e a levam a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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Algo maravilhoso
http://media.beebok.info/br-1460314493/algo-maravilhoso.html

O mais aguardado romance de Judith McNaught com orelha assinada por Carina Rissi.
&#xa0;Alex sabe que é diferente das outras garotas. Após a morte do pai, viu a situação
financeira da família caminhar perigosamente rumo ao abismo, e coube a ela se tornar...

[PDF]

Do mil ao milhão
http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...

[PDF]

21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...

[PDF]

Mais Esperto que o Diabo
http://media.beebok.info/br-1038252285/mais-esperto-que-o-diabo.html

Neste livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, por meio
dessa entrevista exclusiva que Napoleon Hill fez, quebrando o código secreto da mente
do Diabo: Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais?
Quem...

[PDF]

Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...

[PDF]
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http://media.beebok.info/br-1467894466/the-seven-deadly-sins-capitulo-314.html

A batalha inesperada agora está diante de Meliodas! Um poder descomunal está alojado
no rosto daquele que ele aprendeu a amar e querer proteger com o tempo... Qual será o
tamanho da fúria do capitão dos Sete Pecados Capitais diante deste oponente e qual...
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12 regras para a vida
http://media.beebok.info/br-1435504469/12-regras-para-a-vida.html

Aclamado psicólogo clínico, Jordan Peterson tem influenciado a compreensão moderna
sobre a personalidade e, agora, se transformou em um dos pensadores públicos mais
populares do mundo, com suas palestras sobre tópicos que variam da bíblia, às...

[PDF]

Nunca foi sorte
http://media.beebok.info/br-1466263312/nunca-foi-sorte.html

A partir de sua história de vida, Adriana Sant&#39;Anna traz ferramentas que ela mesma
testou em sua rotina e fizeram com que deixasse para trás uma vida de derrotas e
amargura para conquistar sucesso em todos os níveis. Se você quer transformar sua vida,
desfrutar de...
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O Segredo
http://media.beebok.info/br-986543470/o-segredo.html

Você tem em suas mãos um&#xa0;Grande Segredo… Ao longo dos séculos, os
fragmentos de um Grande Segredo estiveram presentes nas tradições orais, na literatura,
nas religiões e nas correntes filosóficas da humanidade. Agora, pela primeira...
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O conto da aia
http://media.beebok.info/br-1293554466/o-conto-da-aia.html

O romance distópico O conto da aia, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito
próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros
nem filmes. As universidades foram extintas. Também já não há...
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