A individualidade numa época
de incertezas
Zygmunt Bauman e Rein Raud
Para o bem ou para o mal, vivemos hoje rodeados pela incerteza,
em um mundo que muda cada vez mais rápido. Nesse cenário
impreciso, em contínua construção, são muitos os dilemas acerca da condição humana: quem somos, que lugar ocupamos e
para onde vamos. Esse é o ponto de partida para um diálogo
profundo e envolvente entre Zygmunt Bauman e o pensador estoniano Rein Raud, no qual investigam o conceito que assumiu
particular importância em nosso tempo: o de individualização.
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Com referências na sociologia, filosofia, teoria cultural e também
na literatura, eles revisitam as ideias sobre como a individualidade se constituiu em diversas épocas e tradições, e examinam
como ela é construída e desconstruída na vida social – seja por
meio da linguagem, dos esforços de autorrepresentação, das tentativas de autorrealização, bem como pela interação com outros.
Retornando a temas tão presentes no pensamento do sociólogo
polonês – como destino, escolhas e liberdade −, A individualidade numa época de incertezas convida o leitor a uma
reflexão indispensável sobre as complexidades de ser humano
no mundo líquido moderno.

ZYGMUNT BAUMAN (1925-2017) foi o grande pensador da modernidade. Sociólogo e filósofo, soube se comunicar diretamente
com seus leitores, levando milhares de pessoas a pensar a sociedade atual através do conceito de modernidade líquida. Tem cerca de
40 livros publicados no Brasil pela Zahar, com enorme sucesso de
público. Bauman nasceu na Polônia e morreu na Inglaterra, onde
vivia desde a década de 1970.
REIN RAUD é professor de estudos japoneses na Universidade de
Helsinque, Finlândia. Nascido na Estônia, tem artigos e livros acadêmicos publicados em diversos países. Doutor em Teoria Literária, é também poeta, tradutor e autor de ficção premiado.
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