
EP 18 - PEDRO BANDEIRA 
 
Bom, é claro que eu vou falar que marcou a minha vida, são grandes clássicos, mas eu queria 

aproveitar a oportunidade para não falar assim da minha paixão que é Dom Casmurro, ou 

Shakespeare ou Cervantes, eu queria falar de algo que pode ajudar hoje você a compreender 

melhor a nossa situação e até poder criar condições para votar melhor, para entender melhor 

a situação brasileira.  

Eu queria sugerir para você dois livros, eu queria sugerir um livro chamado “Por que as nações 

fracassam”, é de dois autores. Fabuloso, para a gente entender até a condição onde o Brasil 

está, mas dê uma olhada também no “Sapiens”, do Yuval Harari, que está fazendo muito 

sucesso, mas é uma síntese de nossa história e de nossa condição. A gente precisa, além da 

literatura, a gente precisa de informações, informações científicas e de livros recentes, como 

são estes, que nos ajudam bem a entender até muitas razões porque o Brasil está em 

dificuldade. 

- 

“Porque as nações fracassam” é um livro escrito por duas pessoas que por razões como 

embaixada e etc, viajaram pelo mundo inteiro e viram a situação de vários países do mundo. 

Porque ele nos diz porque algumas nações deram certo e outras não, ele vê razões objetivas 

de por que países até do Oriente deram certo e outros que poderiam ser tão prósperos e não 

são. Não vou citar o nosso, mas realmente eles pegaram pontos importantíssimos, inclusive 

culturais. Por que que é importante o conhecimento? Por que que é importante ser um bom 

leitor, para poder achar bons caminhos, mas é dos outros. Olha.... Realmente isso vai abrir 

muito sua cabeça. “Por que as nações fracassam”. 

- 

O “Sapiens” do Yuval Harari é um livro que fez enorme sucesso, ele sabe escrever muito bem, 

ele faz um levantamento da história da humanidade desde o nosso surgimento, do Homo 

Sapiens, mas muito bacana, para você conhecer a tua própria história. Quem é você? Por que 

você chegou até aqui? Como você chegou até aqui? Além de ter a literatura, claro, a literatura 

nos faz entender por dentro, mas esses livros nos fazem entender um pouco por fora, como 

sociedade, como convivência. Por que chegamos aqui? Por que não chegamos mais longe? E 

como fazer para chegar mais longe? Você precisa também um pouco de se ver mais no 

exterior, agora no interior.  



Ah cara... Leia Sherkpeare, leia Dom Casmurro, leia Machado, leia Cervantes. 

Hoje em dia, cada vez mais eu me sinto como Dom Quixote. Dom Quixote era um homem que 

na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ele é um velho, ele se assusta com as 

novidades, como o surgimento de moinhos de vento e tenta voltar atrás. 

A gente hoje em dia, com a tecnologia caminhando tão depressa, a gente com trinta anos 

pode se sentir um Don Quixote e não entender as novidades que estão chegando, então o 

tempo todo eu sou o Don Quixote. Ah.... Mas sei lá, tem tantas riquezas, eu sou um 

multimilionário, sou mesmo um multimilionário. Sou mesmo um multimilionário, porque eu 

tenho livros dentro de mim. 

 

 


