Babel
Entre a incerteza e a esperança

Zygmunt Bauman e Ezio Mauro
Nada parece estar mais em seu lugar no mundo. Estamos entre o que
deixou de ser e o que ainda não é. Nenhum dos movimentos sociopolíticos que ajudaram a minar as bases do velho mundo está pronto
para herdá-lo. Não surgiu nenhuma ideologia ou visão consistente que
prometa dar forma a novas instituições para este novo mundo.
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De um lado, problemas políticos e econômicos produzidos globalmente devem ser solucionados localmente por governos que hoje não
encarnam mais os antigos Estados-nação. De outro, uma hiperconectividade que pode dar, através das redes sociais, a sensação ilusória de
ativismo e participação política, mas que funciona muitas vezes como
mero desencargo de consciência.
Em um diálogo abrangente, o sociólogo Zygmunt Bauman e o jornalista Ezio Mauro discutem em Babel os impasses do capitalismo globalizado, os perigos do enfraquecimento da democracia e o
papel da esperança que resiste – para os dias de hoje e os que virão.
Os princípios que deram corpo à democracia, as relações de autoridade e suas formas de legitimação, nosso comportamento, nossos valores compartilhados e nossos estilos de vida – todos esses pilares sociais
precisam ser radicalmente revistos. Nenhum deles parece mais capaz
de dar conta da nossa experiência e compreensão do mundo atual. Um
mundo que está em fluxo e que se tornou cada vez mais interligado e, ao
mesmo tempo, cada vez mais propenso a crises graves e persistentes.
Leitura obrigatória para entender esse tempo de incertezas.

ZYGMUNT BAUMAN é o grande pensador da modernidade, a qual qualificou tão bem com o célebre conceito de “liquidez”. Perspicaz analista dos
atos cotidianos, o sociólogo tem vasta obra sobre temas contemporâneos,
com destaque para o best-seller Amor líquido. Bauman nasceu na Polônia e
mora na Inglaterra desde 1971. Professor emérito das universidades de Varsóvia e Leeds, tem mais de trinta livros publicados no Brasil pela Zahar, com
enorme sucesso de público.
EZIO MAURO é jornalista e escritor. Nascido na Itália, trabalhou por mais de
40 anos nas principais redações de seu país, foi correspondente internacional
e dirigiu os importantes periódicos La Stampa e la Repubblica.

