A coragem da desesperança
Crônicas de um ano em que agimos perigosamente

Slavoj Žižek
“Um grande provocador e um escritor excepcionalmente
ousado. Žižek escreve com paixão e com uma energia
aforística fascinante.” LOS ANGELES TIMES

Vivemos tempos incertos e conturbados. No entanto, até mesmo
a previsão mais pessimista sobre o futuro projeta a ideia esperançosa de que as coisas não podem ser tão ruins – sempre há uma
luz no fim do túnel.
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“Para Žižek nada está fora do seu
campo de ação: um pensador
profundamente interessante e
provocativo.” THE GUARDIAN

“Ver Žižek em pleno voo é uma
experiência maravilhosa e por vezes
inquietante – um passeio numa
montanha-russa intelectual.”
THE OBSERVER

Para Slavoj Žižek, porém, a chave está em perceber que a luz no
fim do túnel é, na verdade, o farol de um trem acelerando em
nossa direção. É só quando admitimos que a situação é absolutamente irremediável e sem esperança, diz ele, que mudanças
profundas são possíveis.
Um dos pensadores fundamentais da atualidade, o filósofo esloveno trata em A coragem da desesperança de temas urgentes
do mundo contemporâneo: migração em massa, terrorismo, a explosão do populismo de direita e o surgimento de novas políticas
radicais, inclusive do corpo. Todos eles, aponta Žižek, expressam
os impasses do capitalismo global, cada um à sua maneira.
Por isso, afirma ele, a questão fundamental hoje é saber se o
capitalismo é inerente à natureza humana ou se há formas de
impedir a sua reprodução infinita. Conseguiremos ir além do fracasso do socialismo e da atual onda de raiva populista e começar
mudanças drásticas antes que o trem nos atinja?
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