A tese do livro “Curupira, enganador do mundo e os doze dragões da maldade”
“Curupira, o enganador do mundo e os doze dragões da maldade", trata da mesma tese que
"Destorcer o Brasil", só que desta feita de interesse mais abrangente, universal e em gênero
ficcional, com o fim de atingir o público estrangeiro. Uma vez que a tese de entendimento da
crise civilizatória do mundo ocidental, imerso no barroquismo, transborda o mundo latino
contra uma tradição iluminista mais resistente no mundo da anglosfera.
Depois de uma hegemonia de governos socialdemocratas e socialistas, comprometidos com as
desrazões do esquerdismo, alguns países mais ameaçados por fundamentalismos religiosos,
democratismos e globalismos crescentes, têm dado uma guinada à direita, oportunidade única
de se resgatar uma cultura iluminista, uma vez que defendemos que é o transbordamento do
Barroco dos campos originais das artes e das letras para os campos da expressão cultural
jurídica, política e de costumes, a principal causa dos impasses civilizatórios do mundo
ocidental. O argumento parte de uma visão distorcida de uma mera exposição artística em
Londres para a contribuição que o Brasil pode dar ao mundo pela sua experiência de imersão
de três séculos no desvario barroquista sem a temperança iluminista.
Para financiar a sua edição em língua inglesa o autor lança um programa de funding de 50 mil
reais divididos em cotas com as contrapartidas de alguns exemplares que ainda possui do livro
“Destorcer o Brasil”, lançado em 2018, e lives exclusivas para os convidados dos apoiadores.
Tipos de lives Citações

Exemplares

Privada
standard 1 h

Nominal no slide 02 livros
de abertura
autografados

Privada
especial 1h +
debate 30mi
Privada
especial 1h +
debate 30mi

Nominal slide +
nota no site

03 livros
autografados

Nominal slide +
nota no site +

05 livros
autografados

Público
aberto 1h +
debate 1h

Nominal slide +
nota no site +
logo no site

06 livros
autografados

Número de Participantes Valor
Até 10 participantes e
inclusão nos grupos de
WhatsApp
Até 20 participantes e
inclusão nos grupos de
WhatsApp
Até 30 participantes e
inclusão nos grupos de
WhatsApp

2.000,

Número ilimitado e
inclusão nos grupos de
WhatsApp

Acima
de 5.000

3.000,

5.000,

1. O livro “Destorcer o Brasil” foi lançado em palestra na ABL – Academia Brasileira
de Letras no ciclo de seminário exclusivo sobre o tema do “Barroquismo
brasileiro” em 01/11/18: https://www.youtube.com/watch?v=UNmG_LsNRN8
2. As cotas objetivam cobrir custos de tradução e edição do novo livro “Curupira”,
mais o tempo do autor nas lives, inclusão dos apoiadores nos grupos de WhatsApp
e materiais de apoio e divulgação da tese do livro nas redes sociais.

