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 APRESENTAÇÃO
 
 
O diálogo é o grande desafi o deste século XXI que enga-

tinha. Dialogar é tentar admitir a existência do outro num mundo 
em que a alteridade provoca choques culturais. Quem é o outro? 
Como aceitar a diferença? Como a tecnologia aproxima ou afasta 
esse outro que destoa, assusta e questiona? O outro é uma pre-
sença que, em situações de intolerância, constrange e gera con-
fl ito. Mas o outro pode ser também uma ausência que provoca 
embaraços e reclama intervenções públicas. Em todos os casos, 
na sociedade atual, o outro é essa presença/ausência que precisa 
ser transformada em interlocutor. O outro é o extremo. Pode ser 
sinônimo de colaboração ou de confl ito. Pode remeter ao enten-
dimento ou à competição. No reconhecimento do outro, com suas 
especifi cidades culturais, reside o essencial das preocupações 
intelectuais e políticas deste início de terceiro milênio. Há, de 
certa forma, um fosso entre o discurso e as práticas: quanto mais 
se fala da diferença, menos ela se encarna em realidades existen-
ciais plenas, intensas e concretas.

No tratamento da alteridade, com suas diversas linhas 
de força, inscrevem-se os temas das relações interculturais, da 
mídia, da boa ou da má política, da democracia e da liberdade, da 
igualdade e da liberdade, da guerra e da paz, da colaboração e da 
competição, da cooperação e do confl ito, da imagem e do con-
ceito, do conhecimento e da informação, da televisão e da palavra 
escrita, dos diversos avatares da sociedade contemporânea, dos 
meios e dos extremos, do multiculturalismo, do pós-humanismo, 
das singularidades, dos novos e dos velhos valores, do relativismo 
e do universalismo, enigmas da cor e da nacionalidade, noções e 
conceitos que evoluem com o tempo, olhares que se convertem 
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em totalidades, utopias que se tornam distopias, controles que se 
diluem, poderes que se disseminam e fabricam novos controles, 
imaginários que se cristalizam e reclamam novas vias de capi-
larização. Jean Baudrillard pensou os fenômenos extremos, que 
nunca param de assumir novas modalidades, estruturas e apa-
rências. Neste livro, coletânea de refl exões de intelectuais conec-
tados com suas especialidades, o extremo é contemporâneo e 
ocupa as telas como uma realidade virtualmente enigmática.

Extremos contemporâneos busca o famoso caminho do 
meio: a dialógica complexa que abre horizontes e jamais fecha 
as bifurcações. Parafraseando um dos grandes, parafraseado por 
tantos outros, pode-se dizer que o século XXI será o do reconhe-
cimento do outro ou não será. Os dados estão sendo lançados.

Fernando Schüler
Juremir Machado da Silva

 


