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tões quanto es tilo e cl reZe n a elabora-

na de Pós-Graduação Stricto SCIlSU d a 
ade Federal da Bah ia, p ela op or tunida 
ne proporcionou, p elos m estre com os 

ial a Mila, minha esposa, por ser a flor 
'xistência e por ter gerado o mais novo 
uena Sophia. Ésem pre difícil agradecer 
amolda às palav ras, não se exprime por 
Istra através de um sinal de exclamação. 
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UMA BREV 

OBRA E 

A sociedade contemporâ 
na análise das condições exist 
losofia, das novas alternativa~ 
novas formas de democracia, 
de Juergen Habermas. 

O século XXI apresenta-~ 
lhes tocamos as mãos, diluem 
tos, com os pés moventes na~ 
távamos e sob as quais nos ft 
assim nos definiu Jean-Paul Si 

A solidez e confiança na 
vemos democráticos, sua sacro 
rocha em pleno terremoto a g 
visório. 

Não há, como bem aludi 
seguro e sagrado no qual po~ 
apenas consegue sobrevida DI 

Ou tro, ambos mutantes, trôpe 
Mart in Buber. 

A cada nanosegundo, UI 

se desfaz, algum pensamentc 
quebra-se em milhares de mie 
assumi fantasia de positividac 
co e escolhe no transiente o ql 

Mesmo diante da morte, 
sobrevivem não sabem porql 
julga não sabe os limites do a 
que seu discurso não fará ser 
lhe é dada para expressão rer 
alucinatório da injustiça dian 
potente, insuficiente, para am 
Yves-Henri Bonello. 

Vivemos neste sonho/pes 
ceiro, excesso de leis, excesso I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


