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A Philip Oliver Mary Gunn,
(in memoriam)
o mais brasileiro dos irlandeses,
o mais plural dos pesquisadores,
um mestre para a vida toda.

A Anézia, Anita FFernanda
ernanda e R
amez, as fontes vivas da minha história.
Ramez,
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“O neocolonial não foi idéia original nossa, mas da
maior parte do continente que, nas segunda e ter
ceira
terceira
décadas do século, adotou uma espécie de Doutrina
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reviver formas senão autóctones, pelo menos caldeadas
no Novo Mundo ao tempo da colonização – algumas
repúblicas como o México e os Estados Unidos
xportar essas formas (‘Me
xicano’,
chegaram a eexportar
(‘Mexicano’,
‘Californiano’, ‘Mission Style’)”.
Paulo Santos, Quatr
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