
Danos colaterais
Desigualdades sociais numa era global
Zygmunt Bauman

“O humanismo de Bauman continua a provocar admiração.  

Este livro nos revela um homem sábio em luta contra  

o surgimento de novos males, que prossegue em sua paixão  

pela missão transformadora e redentora da sociologia.” 

Les Gofton, Times Higher Education

A expressão “danos colaterais” refere-se às consequências  
involuntárias das intervenções armadas, como a morte de civis, 
o bombardeio de hospitais e escolas nas imediações do alvo de 
uma operação militar. Mas os danos colaterais não são exclu-
sivos dos cenários de guerra. Com seu particular brilhantismo, 
o sociólogo polonês Zygmunt Bauman – um dos mais originais 
e influentes pensadores sociais de nossa época – transpõe essa 
ideia para o plano da sociedade.

O termo ganha dimensão relevante no que toca à desigualdade 
social contemporânea: a inflamável mistura de discriminação 
racial e aumento do número de seres humanos marginalizados.
Em nosso mundo líquido-moderno, os desfavorecidos são os da-
nos colaterais de uma sociedade voltada para o lucro e orientada 
pelo consumo; são “estranhos que estão dentro”, privados dos di-
reitos usufruídos pelos outros membros da ordem social.

Nesse novo livro, composto por onze ensaios, Bauman examina 
a afinidade seletiva entre o crescimento da desigualdade social 
e a expansão do volume de “danos colaterais”, e considera seus 
custos e implicações: indiferença em relação ao outro; hipertro-
fia da subjetividade; declínio do julgamento ético nas relações 
humanas; tendência de as autoridades lavarem as mãos diante 
da exclusão, considerando-a um mal necessário.         

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 rela-
ções 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.
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