Ruptura
A crise da democracia liberal

Manuel Castells
A democracia liberal entrou em colapso – afirma Manuel
Castells. Em quase todo o mundo, a desconfiança nas instituições
deslegitima a representação política e nos deixa órfãos de um
abrigo que nos proteja em nome do interesse comum. Neste
livro, instigante e bem-documentado, o renomado sociólogo
analisa as causas e consequências dessa grande crise – a ruptura
entre governantes e governados – e suas principais expressões.
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Mas para onde nos levará essa ruptura? Qual a nova ordem que
substituirá a que morre? Se o futuro é incerto, Castells nos faz
refletir e enxergar com clareza o panorama atual, recorrendo a
importantes acontecimentos políticos como a vitória de Trump
nos Estados Unidos; o Brexit no Reino Unido; a desconfiguração partidária na França; e a ideia de “democracia real”, em
oposição à democracia liberal moribunda, nascida dos movimentos sociais originários das redes sociais na Espanha, que
levou ao fim do bipartidarismo no país.
Fruto de ampla pesquisa, a obra é uma crônica contundente
dos tempos sombrios que vivemos e que nos assolam com um
turbilhão de múltiplas crises. A crise econômica que se prolonga em precariedade de trabalho e desigualdade social; o
terrorismo fanático que impossibilita a convivência humana
e alimenta o medo; a permanente ameaça de guerras atrozes
como forma de lidar com conflitos; as inúmeras violações dos
direitos humanos e à vida.
Escrito por um dos mais respeitados pensadores da atualidade,
Ruptura é um livro urgente, mais que oportuno para o momento
de incerteza que vivemos.
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