Isto não é um diário
Zygmunt Bauman

“Sinto-me incapaz de pensar sem escrever.
Imagino que eu seja primeiro um leitor e depois um escritor –
pedaços, retalhos, fatias e frações de pensamentos em luta
para nascer, suas aparições fantasmagóricas/espectrais rodopiam,
comprimindo-se, condensando-se e de novo se dissipando;
devem ser captadas primeiro pelos olhos, antes que se possa
detê-las, colocá-las no lugar e lhes dar contorno.”
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Motivado pelo prazer de escrever e transmitir aos seus leitores o sentido que descobre nos acontecimentos cotidianos, o mais importante
pensador social contemporâneo decidiu produzir um não diário. Com
poucas reﬂexões pessoais, Zygmunt Bauman capta – com grande maestria – os sinais do nosso tempo quando ainda estão no nascedouro.
Os temas retratados, às vezes impostos pela leitura dos jornais, às vezes insinuados pela lembrança, dizem respeito ao momento atual: a
falta de perspectiva proﬁssional dos jovens; a impiedosa perseguição
aos ciganos na França; a bolha imobiliária americana; o dilema eleitoral
de Barack Obama; os desmandos institucionais na Itália de Berlusconi;
o papel dos países emergentes na estratégia mundial de globalização;
as propostas de regulamentação da internet; o ﬁm do sonho americano; o signiﬁcado da palavra democracia nos movimentos que levaram
à Primavera Árabe – e tantos outros.
Isto não é um diário apresenta o melhor de Bauman: sua incomum
capacidade de decifrar e compreender a sociedade, revelando insuspeitadas relações que produzem efeitos diretos sobre o dia a dia de todos.
E ele faz isso com o otimismo habitual, nos ensinando que a crítica é o
melhor método para enfrentar uma vida nem sempre hospitaleira.
E alerta: “É mais fácil dizer que fazer. Mas creio que vale a pena tentar.
E precisa ser tentado. Urgentemente. Apenas para recuperar nossa
conﬁança na verdade.”
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ZYGMUNT BAUMAN é o grande pensador da modernidade, a qual
qualiﬁcou tão bem com o célebre conceito de “liquidez”. Perspicaz
analista dos fatos cotidianos, o sociólogo tem vasta obra sobre
temas contemporâneos, com destaque para o best-seller Amor líquido,
fundamental para a compreensão das relações afetivas no mundo atual. Bauman nasceu na Polônia e mora na Inglaterra desde 1971. Professor emérito das universidades de Varsóvia e Leeds, tem cerca de trinta
livros publicados no Brasil pela Zahar, com enorme sucesso de público.

