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devido Ã sua obra â€œÃ€ Flor do Tempoâ€•, recebeu o Grande PrÃ©mio de CrÃ³nica da AssociaÃ§Ã£o
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Uma viagem envolvente pelo final do sÃ©culo XV que explica nÃ£o sÃ³ o nascimento da modernidade, mas
o mundo como o conhecemos hoje.Embora a historiografia eurocÃªntrica consagre 1492 como o ano em
que o navegador CristÃ³vÃ£o Colombo chegou Ã AmÃ©rica, os outros continentes tambÃ©m efervesciam
em acontecimentos.
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O cÃ©rebro entra em colapso ante a insuportÃ¡vel virtude da humanidade. Houve tantas fÃ©s flamejantes
que nÃ£o podemos suportar houve heroÃ-smos tÃ£o severos que nÃ£o somos capazes de imitar
empregaram-se esforÃ§os tÃ£o grandes na construÃ§Ã£o de edifÃ-cios monumentais ou na busca da
glÃ³ria militar que nos parecem a um tempo sublimes e patÃ©ticos.
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