Outra economia é possível
Cultura e economia em tempos de crise

Manuel Castells
Momentos de crise são também potenciais pontos de virada. E
estamos em um deles. A crise financeira mundial que eclodiu em
2008 obrigou Estados a intervirem para evitar uma quebradeira
dos bancos, deixando claro que a autorregulação dos mercados
é um mito. A crise teve também consequências terríveis – perda
de emprego e moradia, cortes de despesas públicas com educação, saúde e benefícios sociais – para milhões de pessoas, que
tiveram de reinventar suas práticas econômicas e sociais.
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Outra economia é possível nasceu do desafio de repensar o
significado dessas práticas. Organizada pelo sociólogo catalão
Manuel Castells, um dos pensadores mais influentes hoje, a obra
é produto de uma rede colaborativa internacional de pesquisa.
E traz artigos que analisam iniciativas capazes de construir
futuros alternativos ao futuro do capitalismo financeiro: economia sem crescimento econômico; economia global × desenvolvimento sustentável local; moedas comunitárias; bitcoin e
blockchain; novas formas de instituições mercantis e bancárias;
modelos horizontalizados de produção e troca…
Interseção de economia, ciências sociais e cultura, esse livro
plural e urgente desenvolve dois importantes argumentos teóricos: a economia, sendo uma prática humana, é moldada pela
cultura; e a diversidade de culturas implica a possibilidade de
diferentes economias. Uma obra de grande interesse para se
compreender as mudanças que as sociedades enfrentam hoje.
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