Nascidos em tempos líquidos
Transformações no terceiro milênio

Zygmunt Bauman e Thomas Leoncini
Pouco antes de falecer, aos 91 anos, o grande sociólogo
Zygmunt Bauman trocava intensa correspondência com um
jovem jornalista italiano. A diferença de idade entre eles
era de sessenta anos exatamente. No diálogo com Thomas
Leoncini, apresentado em Nascidos em tempos líquidos,
Bauman reflete sobre o mundo das gerações que desde o berço
pertencem a uma sociedade líquida e em contínua mudança.
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A partir de experiências distintas, eles conversam a respeito
dos mais diversos fenômenos da cultura atual, sob pontos de
vista que se revelam ora complementares ora discordantes.
Cirurgia plástica, tatuagens, hipsters, bullying, web, transformações amorosas na era das redes sociais − tudo isso é analisado
neste livro breve e fulgurante, que ultrapassa fronteiras geracionais.
Com inegável espírito jovem, Bauman visita também temas
fundamentais de seu pensamento, como a sociedade de consumidores, a fragilidade dos laços humanos, os conceitos de
comunidade e identidade e a conciliação entre liberdade e segurança. Esse livro é a última lição que ele nos deixa. Recomendado para jovens de todas as idades.
ZYGMUNT BAUMAN (1925-2017) foi o grande pensador da
modernidade. Perspicaz analista de temas contemporâneos,
deixou vasta obra − com destaque para o best-seller Amor líquido,
fundamental para a compreensão das relações afetivas hoje.
Sociólogo e filósofo, soube se comunicar diretamente com seus
leitores, levando milhares de pessoas a pensar a sociedade atual
através do conceito de liquidez. Professor emérito das universidades de Varsóvia e de Leeds, tem cerca de 40 livros publicados
no Brasil, todos pela Zahar, com enorme sucesso de público.
Bauman nasceu na Polônia e morreu na Inglaterra, onde vivia
desde a década de 1970.
THOMAS LEONCINI nasceu na Itália em 1985. Jornalista e
escritor, colabora para diversos jornais e revistas ao redor do
mundo. É coautor do livro Deus é jovem, com o papa Francisco.
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