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Sugestão
Partindo da nossa inscrição no mundo globalizado em que vivemos, este livro procura aprofundar a multiculturalidade e o diálogo



intercultural nas suas consequências antropológicas, como processo de realização das nossas identidades mestiças, dinâmicas, plurais e compósitas, nas suas implicações filosóficas, confrontando-o
com o conceito de incomensurabilidade que parece dificultá-lo, na
sua configuração e nas suas exigências políticas, pelo repensamen-



to da noção de democracia e pela reperspectivação dos direitos
humanos numa visão mais ampla e atenta a outras matrizes conceptuais, e nas suas expressões nas artes e na religião, pelas articulações possíveis entre criação cultural, experiência estética e vivência religiosa.
Mais do que certezas, o que o autor – professor catedrático que



ensina nas áreas da filosofia e do teatro - procura deixar são pistas

de leitura, interrogações, muitas dúvidas e perplexidades: um pensamento em movimento, elíptico e policêntrico, escrito no plural e
permanentemente à procura dos espaços de silêncio em que a voz
do mundo e dos mundos, do tempo e dos tempos, se torna audível



e nos reconforta no reencontro dialógico com os outros, na sua diferença e no seu mistério, mas também na concórdia discordante
com que se tece a riqueza dos homens.
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