
 

O objetivo deste ensaio é analisar as transformações no sentido da sociabi-
lidade a partir do momento em que o dinheiro se estabelece como ideal 
de uma civilização, de tal modo que a modernidade vem a ser a imersão 

do homem no reino da matéria e as conseqüências do “desaparecimento dos ves-
tígios do pecado original”. Do “vivere civile” fl orentino à esfera pública iluminista 
passou-se ao desencantamento psíquico e ao da cultura, resultando uma cultura 
do excesso e do esgotamento do prazer.

Em suas refl exões sobre a metrópole moderna e a fi losofi a do dinheiro, Simmel 
indica as mudanças no sentido da vida em comum dos homens. Se o primeiro 
espírito do capitalismo valorizou a parcimônia e o segundo, o trabalho e o mérito 
de cada um, isto se deveu ao fato de que o dinheiro ainda não se estabelecera 
de forma hegemônica na instituição do social. A nova organização do tempo, a 
difusão, a partir do século XIX, dos relógios de bolso, a taylorização do trabalho 
operário e sua proletarização são a forma de acumulação do capital na metrópole 
cuja estrutura é a economia e a tecnologia, universalizando-se a pregnância do 
dinheiro como ideal de uma civilização. 

Simmel trata do novo espírito do capitalismo tomando por eixo o dinheiro 
que passa a determinar todas as esferas da vida, mesmo aquelas que, no passado, 
eram autônomas com respeito às necessidades materiais imediatas e à economia, 
determinando a obsolescência de valores como a honra e o juramento que, na 
tradição da Grécia e da Idade Média, marcaram a política: “o juramento é”, afi r-
mava Licurgo, o que mantém unida (to synecon) a democracia”. O juramento era 
a garantia da efi cácia de uma asserção ou ato, a segurança de sua veracidade e 
realização: “Individual ou coletivo,o juramento só o é por aquilo que ele reforça 
e soleniza: pacto, engajamento, declaração. Ele prepara ou conclui um enunciado 
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oral, o único a possuir um conteúdo signifi cante, não 
enunciando nada por si mesmo. É, na verdade, um 
rito oral, frequentemente completado por um rito 
manual de forma, aliás, variável. Sua função consiste 
não na afi rmação que ele produz, mas na relação que 
ele institui entre a palavra pronunciada e a potência 
invocada.”1 Ligado, na origem, à dimensão religiosa, 
o juramento, não obstante, tinha força jurídica que 
reunia juramento e fé pelos quais cada um se aban-
dona à confi ança de um outro de quem recebe pro-
teção. Com o declínio do homem religiosus, a ideia da 
sacralidade do juramento migrou para a esfera públi-
ca separada da vida privada e para o respeito às Leis 
contratadas em sociedade, o juramento consistindo 
na conformidade entre as palavras e os atos. 

 Diluindo a diferença entre o espaço público e o 
da afetividade, o dinheiro e seu correlato, o mercado, 
convertem o próprio “Eros” em mercadoria. O pres-
tígio do dinheiro e seu estabelecimento como valor 
correspondem à mercantilização de todas as esferas 
da vida, selando o fi m do papel fi losófi co e existen-
cial da cultura.

Em ‘A Cultura do Renascimento’, J.Burckhardt 
encontra nas cidades da Renascença italiana o mo-
mento de fundação do vivere civile, o processo ci-
vilizatório signifi cando distância com a rudeza e a 
selvageria, mas também uma experiência do tempo 
contrária à idolatria do útil e do trabalho. É o tem-
po livre das atividades necessárias à autoconservação, 
aquele dedicado aos saberes cuja fi nalidade é interior 
a si mesma – como a literatura, as ciências e as artes, 
e que se encontram na origem da própria noção de 
cultura. Identifi cando cultura e estética2 na consti-
tuição da vida política, o vivere civile se dirige para o 
futuro, desconhecido e imprevisível, para isso redes-
cobrindo as fontes de civilidade de que o moderno 
procede, cujo apogeu se encontrou na cultura e nas 
instituições da Grécia antiga, cânone da excelência a 
ser “imitada”. Para Burckhardt, apenas com os gran-
des fi lósofos se inicia uma autêntica grandeza na qual 
se associam  política e graça, a kháris e a fascinação 
do inexplicável da beleza:3 “se amamos é porque algo 

1 Benveniste, “L´Expression Du serment dans La Grèce an-
cienne”, pp 81-82, apud Agamben p 11.
2 Foi Schiller quem, pela primeira vez, compreendeu o conhe-
cimento da cultura como fenômeno estético. As Cartas sobre 
a educação estética do homem manifestam que, tão somente 
pela educação estética o homem se encaminha para a liber-
dade política, evitando os perigos do estado de natureza em 
que a violência é soberana, e a barbárie – na qual princípios 
intelectuais e abstratos se impõem pela vontade do Estado, 
como na Revolução Francesa a que Schiller se refere.
3 A beleza clássica agrega a harmonia, a proporção, a simetria, 
o equilíbrio, o ritmo e a medida que se expressam na leveza, 
no brilho, na luz, na alma e em sua eternidade.

de indefi nível se acrescenta à beleza – um movimen-
to, uma vida, uma aura que a torna desejável e sem os 
quais a beleza permanece fria e inerte [...]. No amor 
se tem um ‘a mais’, existe nele algo de injustifi cado. 
E isso, que nas coisas corresponde a esse “a mais”, é 
a Graça, é a vida em seu mistério mais profundo.” 
4Opondo a urbs ao campo, a polis ao ruris  e a polidez 
ao ruralis, a cidade é o espaço da vida em comum 
segundo os valores da democracia e da fi losofi a, da 
política e da contemplação, da ética e da  estética.

A Grécia clássica e o Renascimento italiano con-
sideraram a cidade e suas edifi cações como memória 
histórica, a arquitetura expressando a quintessência 
da cidade, extrovertendo seu ethos e o de seus mora-
dores. Ela é sua forma de vida, sua perfeição e seus 
exempla: “se dos grandes homens fi ca a fama, no 
caso do edifício temos quase um efeito similar: a seu 
modo um pelo outro rende a nós longa fama deles, 
tal como pelos escritos temos notícia de muitos ho-
mens dignos de grande fama devido às grandes coisas 
que fi zeram, isto é, aos grandes edifícios que empre-
enderam; a fama do edifício se deve a sua magnitude 
e beleza, assim como a do homem que, pelas grandes 
e belas coisas que tem feito, permanece .”

 Porque a arquitetura é a arte de construir e de 
se construir, ela é um saber ecumênico por sua dig-
nidade e persistência no tempo. Nela se encontram, 
harmonizando-se, a busca do bem-viver e o “conhe-
cimento geral”: “A lhe propiciar um conhecimento 
enciclopédico, o saber teórico do arquiteto, se pouco 
modifi ca o estatuto técnico, consuma com suas ‘ex-
plicações’ a faculdade deliberativa, a tomada de de-
cisões, liberando a arte do empirismo preso ao saber 
fabril e elevando-a a um plano superior de atividade 
intelectual. Óbvio que tão larga erudição também 
majora a dignidade do arquiteto pela autoridade de 
seus arrazoados, pois o conhecimento das muitas dis-
ciplinas lhe capacita o juízo científi co sobre as obras 
das outras artes, o que não coincide com o domínio 
prático para exercê-las”5. A ”autonomia intelectual” 
se encontra na tradição renascentista  do tratado de 
Vitrúvio (século I), na capacidade de o arquiteto do-
minar a gramática das artes, segundo a ideia de uma 
“fi losofi a prática” no sentido que lhe atribuiu Aristó-
teles de philia como condição da vida política, única 
apta a enfrentar as derivas da sorte6. 

4 Cf.Hadot, Pierre, Plotino e La semplicità dello sguardo,trad. 
M. Guerra, Ed Einaudi, Torino,1999, p 31.
5 Hadot, P., op cit, idem, p 31.
6 Cf. Arsitóteles, livro VIII< Ética a Nicômcao< La BOétie, 
E., Discurso da Servidão Voluntária, trad laymmert Garcia 
dos Santos, Ed Brasiliense, 1983; Chaui, Marilena, “ O Mau 
Encontro”, A Outra margem do Ocidente, org Adauto Nova-
es, ed Cia das Letras/Minc,/Funarte, 1999.
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A vida em uma comunidade política é o domínio 
da parrhesia, do franco dizer, em que nada permanece 
no plano das segundas intenções. O franco-dizer diz 
respeito não a um encontro circunstancial ou senso 
de oportunidade, mas que, para se consolidar pelo 
uso e pelo costume, requer dizer o verdadeiro, em 
uma relação estável e durável, conformada na ami-
zade. Ele contém a ideia do governo dos homens, 
devedor da elaboração ética do indivíduo, capaz de 
fazer valer um discurso da verdade, mesmo em com-
pleta oposição aos outros: “o franco-dizer é, em pou-
cas palavras, a coragem da verdade daquele que fala 
e tem a coragem de dizer, a despeito de tudo, toda a 
verdade do que pensa.”7 A parrhesia produz laços e 
assegura a continuidade da vida em comum, ao mes-
mo tempo que suscita a refl exão sobre o limite de 
uma palavra e os riscos que ela comporta. Por isso ela 
supõe ponderação, prudência, o bem dizer e a escuta 
atenta. O franco-dizer é, por isso, um belo dizer. Não 
por acaso, Afrodite – a deusa dos sorrisos –preside a 
assembleia do povo, feita de elegância e graça: “para 
os gregos a kháris não emana apenas da mulher ou 
de todo ser humano cuja beleza jovem faz ‘ brilhar’ 
o corpo (especialmente os olhos) com um esplendor 
que provoca o amor; emana também das bijuterias 
cinzeladas, das joias trabalhadas e de certos tecidos 
preciosos: a cintilação do metal, o refl exo das pedras 
nas águas diversas, a policromia da tecelagem, a va-
riedade dos desenhos que fi guram sob forma mais ou 
menos estilizada, uma decoração animal ou vegetal, 
que evoca muito diretamente as forças da vida, tudo 
concorre para fazer do trabalho da ourivesaria e do 
produto da tecelagem uma espécie de concentração 
de luz viva de onde irradia a kharis.”8 O luxo públi-
co, com a beleza de sua simplicidade e o máximo de 
efeitos sobre a alma, constitui o ethos da polis, e as 
formas de  habitação e  coabitação são a philia social. 
No philos, se encontram os indivíduos que assim se 
designam uns aos outros como amigos, referidos às 
necessidades que fazem partilhar os mesmos lugares 
de estar, os modos de vida e o cuidado de todos para 
uma comum sobrevivência e arte de viver.9 Essa philia 
que se traduz por “amizade” era o laço considerado 
indestrutível para o ethos (o caráter) do lugar onde se 
realiza a comunidade do habitar e do viver.  

Morada, amizade e virtude se encontram nas 
edifi cações que são instituições, institutis, ensina-
mentos: “nas vilas e casas romanas do período tardo-

7 Foucault, Le gouvernement de soi et des autres,t 2,Le cou-
rage de la verité, Cours du Collège de F4ance, 1983-1984),ed 
Seuil,2009, pp352.
8 Vf. Vernant, J.P, Mito e Pensamento ,1973, a,PP 272-273.
9 Cf Benveniste, E., Vocabulaire des institutions indo-euro-
péennes.

republicano e augústeo se multiplicam as coleções de 
estátuas dos grandes poetas e fi lósofos helenos [...] 
ostentados como ícones de erudição e polidez pelos 
cultores do ‘ viver à grega’. No curso dos séculos III 
e II a C. às estátuas de gênero dos fi lósofos – cínicos, 
estoicos, epicuristas et alii –,tipifi cados por gestos, 
trajes, cortes de cabelo ou barba, a evocarem suas 
doutrinas e condutas de vida –, sucede uma caracte-
rização mais “realista” das distintas personalidades do 
passado, mediante ‘retratos de invenção’ que visam 
evidenciar  a concordância entre os éthe dos escritos 
e os biói, as biografi as do autor [...]. A nota persona-
lista não discrepa, por certo, do valor exemplar dos 
ensinamentos”10. Os saberes que se aproximam e se 
acrescentam não se separam do aperfeiçoamento mo-
ral, do conhecimento de si pela mediação da cidade. 
Experiência fundante como o confi rma o patrono da 
fi losofi a grega, Sócrates, homem a quem não agrada-
va a vida no campo, mas sim o rumor da cidade.11 
Certamente Sócrates não é insensível aos encantos da 
natureza, mas afi rma que ela lhe é estranha: “é que eu 
gosto de aprender; ora, o campo e as árvores não que-
rem me ensinar nada, enquanto que os homens da 
cidade o fazem.”12 Em meio aos cidadãos de Atenas, 
o espírito se encontra sempre em atividade porque 
a sonolência é o risco do pensamento, da paralisia 
da razão: “não é o erro que se opõe ao progresso da 
verdade, mas a indolência, a teimosia, o espírito de 
rotina, tudo o que leva à inatividade. [...]  [Entre os 
antigos povos da Grécia] os espíritos estavam sempre 
em atividade, a coragem sempre excitada; as luzes do 
pensamento cresciam a cada dia.”13 Eis por que Só-
crates se afasta do estudo da física, pela convicção de 
que a vida ética obedece a exigências próprias diversas 
daquelas que regem a natureza. Não somente porque 
o conhecimento dos fenômenos naturais é inacessível 
ao homem, o saber da física incerto, nossa inteligên-
cia limitada e nossa natureza imperfeita – como o 
testemunham os desacordos incessantes dos fi lósofos 
que aspiram conhecê-los –, como,  mais que tudo, 
ela é inútil e até mesmo prejudicial  se se desvia das 
verdadeiras questões, aquelas que se perguntam sobre 
o fi m último das coisas, sobre o homem. A interro-
gação “como viver” é mais urgente do que postular 
que “o entendimento tem sete ou doze categorias”. 
Se o mundo é aristotélico ou kantiano,  vem depois 

10 Cf. D´p Agoatino, Mário Henrique, A Beleza e o Mármore, 
Ed Annablume, SP, 2010, pp 35
11 Cf o preâmbulo do Fedro, de Platão, diálogo que dramatiza 
Sócrates em companhia de Fedro, acompanhando o rio Ilisso 
e saindo da cidade de Atenas.
12 Platão, Fedro, 230d.
13 Turgot, apud Walter Benjamin, “Teoria do Conhecimento, 
Teoria do progresso”, in Passagens, trad. Cleonice Mourão e 
Irene Aron, Ed UFMG, 2006, PP 520-521.
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da ética.14 Se na tradição grega e romana as escultu-
ras representam “homens ilustres”, sábios, fi lósofos e 
seus valores morais, o Renascimento, de Montaigne e  
Rembrandt, será a época do autorretrato, da refl exão 
do homem considerado por si mesmo no sentido do 
autoconhecimento, mas “ se conhecer para se refa-
zer”. Cada um se relaciona com um modelo porque 
se reporta a si mesmo na forma da imitação e do em-
belezamento de si, tal como Aristóteles o formulara 
em sua Poética15 em relação ao ofício do artista que 
toma a decisão tanto estética quanto ética e política 
de aprimorar o rosto representado: “os bons pinto-
res ao fazer retratos semelhantes  [ao que imitam], 
também os pintam mais belos.” Sabe-se também que, 
por um acordo jurídico, pintores e escultores gregos 
se comprometiam a enobrecer, embelezando as per-
sonagens representadas. Este “suplemento de beleza” 
que também se encontra na arte da construção é o 
que consuma a semelhança do belo sensível e da be-
leza moral. O aprimoramento de si vinculado ao laço 
social é o signifi cado do construir e do habitar que o 
Renascimento denominará “artes liberais”, não ape-
nas porque se adquirem graças e através dos livros, 
da leitura e da escrita, mas porque liberadas das preo-
cupações da autoconservação. De onde o vivere civile 
compreende o ócio – as atividades fi losófi cas, artísti-
cas e literárias, aquelas cuja fi nalidade não é o útil –, 
pois a vida biológica não é o fi m último da vida civil, 
mas sim a busca da “virtude e conhecimento”.

 Por isso, Vitruvio elogia os escriptores, se contra-
pondo aos costumes de seu tempo que premiam os 
exercícios do corpo e a “cultura dos esportes” sem 
cuidarem do ideal de espírito: “estupefato com a dis-
paridade entre as profusas honras tributadas aos atle-
tas e as parcas aos escritores, [Vitrúvio] adverte que 
os primeiros, com seus exercícios, cuidam do próprio 
corpo, cobiçando uma fama breve e que declina com 
o físico, os últimos com seus escritos, reforçam a in-
teligência pessoal e a de todos os mais, instruindo 
e apurando seus espíritos com os ensinamentos de 
seus livros, préstimos perpétuos de infi nitos serviços 
à humanidade”16. Razão pela qual o Renascimento 
criou os studia humanitatis com os quais se constitui 
o Ideal de Ego de uma cidade através de edifi cações 
que consagram valores comuns compartilhados, tudo 
o que transforma uma população dispersa em um 
mesmo território em demos, em povo, este sentimen-
to de pertencer a um espaço comum de que todos 
se julgam inseparáveis. A arte de viver – a techné tou 

14 Cf. Camus, A., O Mito de Sísifo.
15 Aristóteles, Poética, trad.Eudoro de Souza, Ed.Abril Cultu-
ral, SP< 1973, 54b8.
16 Cf. D´Agostino, Mário Henrique, A Beleza e o Mármore,Ed 
Annablume, SP, 2010,p 34.

biou – é a “técnica” do governo de si e dos outros. 
Como Foucault observou, essa arte requer tempo li-
vre, o ócio presente no longo período que infl uen-
ciou de Roma à Renascença, com o epicurismo e o 
estoicismo: “nenhuma técnica, nenhuma habilida-
de profi ssional podem ser adquiridas sem exercício; 
também a arte de viver, a techné tou biou, não pode 
ser aprendida sem uma askésis que é preciso entender 
como um exercício de si por si mesmo; aí estava um 
dos princípios tradicionais aos quais os pitagóricos, 
os socráticos, os cínicos haviam dado grande impor-
tância. Parece que, entre as diversas formas destes 
exercícios (que comportavam abstinências, memori-
zações, exames de consciência, meditações, silêncio e 
escuta do outro), a escrita – o fato de escrever para si 
e para outrem – passou a desempenhar mais tarde um 
papel considerável.”17

Partícipes desta educação ética foram as constru-
ções romanas trazidas da Grécia, segundo a noção de 
decoro (conveniência), magnifi cência, sollertia, dig-
nitas e graça: “no novo fórum conexo ao de Júlio, 
soberbas colunas alteiam um edifício majestoso, no 
qual a publica magnifi centia cuida de nobilitar um 
programa artístico escrupuloso com as prerrogativas 
do decoro [...]. As alusões a Augusto, mediatas, se 
subordinam à exaltação das virtudes cívicas e de de-
voção às divindades ancestrais. Ainda sob a batuta de 
Cícero, a proscrição da retórica ‘asiática’ altissonante 
e desprovida de gravitas (solenidade) e auctoritas (ma-
jestade), próprias ao funcionário público, reverbera 
por toda parte, num difuso jogo de espelhos entre 
poesia e artes visuais, entre as palavras e as pedras”18. 
Acrescentem-se as implicações entre arte e literatura, 
na aliança entre conhecimento, ética e estética – o 
que abrangia, em seus modelos gregos, a arte da guer-
ra. Com efeito, Platão se pergunta, nas Leis, como se 
deve fazer para que um general e um guerreiro sejam 
bons: “para delimitar um campo, tomar praças for-
tes, fazer recuar ou avançar um exército e executar 
todas as manobras de rotina, seja nas batalhas, seja 
durante a marcha, o general será mais ou menos hábil 
segundo for ou não geômetra”.19 Diferenciando-se da 
geometria  grega, a partir do cartesianismo a ciência 
abstrata dos modernos esquadrinha o espaço, fazen-
do dele um “continuum simultâneo” que abole as 
distâncias, reduzindo-as a um ponto de proximidade. 
A geometria platônica, ao contrário, é modelização 
perfeita, o Modelo do Modelo, o que prepara para o 
mais elevado, o sublime, o Belo e o Bem. 

Associando conhecimento e estética, a verdade – 

17 Foucault, M., “LÉÈcriture de soi”, in Dits et Écrits, II(1976-
1988),Ed Gallimard, 1999, p 1236.
18 Cf., D´Agostino, M;H., op cit pp. 100-101.
19 Platão, as Leis.
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alétheia – é nua, como o corpo é nu. Que se pense 
na estatuária grega de que emana, ao olhar, a charis 
– a alegria, a beleza e a graça –,manifestando a vívi-
da beleza que participa da realidade que a ilumina 
e transcende, o divino ou a verdade, presentifi cando 
no visível o belo inteligível. Herdeiras das antigas es-
tátuas cultuais, a arte e a fi losofi a preservariam – na 
opsis (visão) e no logos, o valor quase mágico da beleza 
que se encontra nas alturas supracelestes e constitui 
sua aura e sua alma. Assim, quando Helena abandona 
Esparta por Páris e Tróia, Eurípides lamenta o palácio 
real cujas estátuas fi caram “vazias dos olhos.” E na 
Eneida Virgílio estima os gregos pela excelência de 
uma arte capaz de “forjar bronzes [...] que respiram, 
de ‘extrair vultos vivos do mármore’”20 

A beleza antiga, fundada nos valores da fi losofi a 
clássica, se consagra no espaço da cidade, na demo-
cracia e na república, uma vez que a arquitetura como 
prima philosophia diz respeito à isonomia e à isegoria, 
segundo os ideais de moderação, equilíbrio, saúde e 
bem-estar. O conhecimento não é uma questão tão 
somente de ciência, mas de sabedoria; e aquelas obras 
admiráveis, guardadas na memória graças aos escri-
tores, fazem venerar o antigo no sentido de que essas 
obras têm vida tão longa quanto sua fama. Por isso, 
o vivere civile – da Grécia ao Iluminismo – conce-
beu a “maioridade política” e a ideia de que todos os 
homens são iguais porque igualmente legisladores. E 
na tradição de Platão e Aristóteles, a pólis requeria 
um alto grau de escolaridade e de educação do povo, 
condição e consequência de uma cidade “bem poli-
ciada” – que tem bons costumes e cidadãos virtuosos. 
A “cidade excelente”, “ primorosa” se alcança na pas-
sagem da vida comunitária para a vida propriamente 
política. Na Atenas do século V a.C, as reformas de 
Clístenes substituíram o chefe tribal, o comando mi-
litar e o poder do sacerdote pelo indivíduo isonômi-
co em sua singularidade, processo sempre renovado, 
pois a polis é o teatro de sua individuação. Esta é 
inseparável da cultura escrita uma vez que apenas ela 
permite o acesso “a uma memória material das coisas 
lidas, ouvidas ou pensadas.”21 

A memória literária e escrita marcou o humanis-
mo no sentido de a cidade se constituir como um 
contraesquecimento que, a partir dos gregos, os ro-
manos compreenderam estilizando a scholé: no otium 
cum dignitate, o tempo livre dos negócios comerciais 
ou políticos. Tempo da liberdade intelectual, ele é o 
vazio necessário para a refl exão sobre o futuro e ne-
gócios futuros – in otio de negotiis cogitare, o parado-
xo de uma “preguiça laboriosa” – otium negotiosum, 

20 D´Agotino, M.H., A Beleza e o Mármore, op cit p 160.
21 Cf. Foucault,. M., “l´Herménetique Du Sujet”, in Dits et 
ÉcritII-1976-1988,,ed Gallimard,,pp1172 e ss.
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tempo da leitura e da escrita. Tempo, também, da 
“paz interior”, do descanso do serviço militar ou da 
guerra, o ócio dos romanos suspeita da scholé grega, 
da especulação intelectual, mais voltado para a vida 
prática e o “lazer inteligente”. Quanto à scholé, ela era 
também, naquele tempo, necessária para a saúde do 
corpo e da alma. Com efeito, a medicina antiga con-
siderava que “pensar é o passeio da alma”, impulso 
ou aptidão para sair de si, anunciando “o parentesco 
que, desde muito cedo, criou-se entre olhar e pensar, 
preparando a afi rmação renascentista dos olhos como 
‘o mais espiritual dos sentidos’ e consumando a pas-
sagem do olho ao espírito.”22 Por isso, o signifi cado 
de teoria—teo-orein é “o olhar de Deus”, é “olhar com 
cuidado”, como Deus, é ter “cuidado com o ver” – é 
uma forma de atenção que, em fi losofi a, se chama 
contemplação.

A aceleração do tempo e a fragmentação percep-
tiva que ela implica substituem a contemplação, a 
“imersão nos objetos”, pela dispersão, fenômeno ana-
lisado por Walter Benjamin em seu ensaio “A Obra 
de Arte na Época de sua Reprodutibilidade Técnica”, 
em que a “recepção distraída” se associa ao desapare-
cimento da aura das obras, de seu elemento “ritual de 
culto”, de cujas formas emanava o sagrado invisível. 
A perda da aura das obras e, de maneira geral, do 
mundo da cultura teórica e contemplativa, se ins-
creve, segundo Benjamin, no advento da metrópole 
moderna e das massas. Com sua paixão pela proximi-
dade das coisas, a aura desaparecida – seu halo que a 
ligava à tradição23 – diz respeito menos à mudança 
nas obras de arte do que ao sujeito que as percebe. É a 
capacidade de perceber objetos auraticamente que se 
desfaz24, em consequência da transformação de nos-

22 Chaui, Marilena, “Janela da Alam, espelho do Mundo, in O 
olhar, ed Cia das Letras, SP,2003, pp 41-42.
23 Para que uma tradição seja transmitida é preciso que as ex-
periências passadas possam ser incorporadas pela experiência 
presente dos indivíduos através de seus artefatos. Mas como 
estes objetos, por sua disponibilização através da reprodutibi-
lidade técnica, estão privados de seus contextos espácio-tem-
porais originais e testemunhos e dos testemunhos históricos 
ali sedimentados, o que não é passível de reprodução – a aura 
– não pode ser transmitido.
24 Walter Benjamin atribui a decadência da aura à “ degene-
ração cada vez mais profunda da burguesia imperialista.”Com 
efeito, este fi m de uma “ burguesia  revolucionária” são as tec-
nologias que revolucionam o cotidiano, restando à cultura de 
massa  ou indústria cultural parasitar a “ cultura dos pobres”, 
sua estética, universalizando o gosto das periferias das cidades, 
desde a moda até a produção musical. Neste sentido, a ideolo-
gia dominante não é a das classes dominantes,  mas dos domi-
nados expropriados pela impossibilidade de criação da classe 
dominante formada, ela também, na cultura capitalista, sem 
valores transcendentes, puramente materiais. (Cf. “Pequeno 
ensaio sobre a fotografi a”, Selecing Wirtings, livro verde ou 
“A Obra de arte”.
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sa experiência do espaço e do tempo, resultante das 
revoluções tecnológicas. A “proximidade na distância 
e a distância na proximidade” era a aura, o indizível, 
o inexponível, o irreprodutível, porque da aura não 
há cópia. Porque a aura é olhar um objeto e sentir-se 
olhado de volta, porque esta troca de olhares supõe 
que o contemplado o é em sua presença - hic et nunc, 
esta situação mágica não poderia mais existir na so-
ciedade de massa e do mercado que tudo iguala para 
fi ns do consumo. Aqui, em vez de absorver as obras, 
a massa é absorvida pelo produto. Neste sentido, W. 
Benjamin observa, em seu ensaio  “Alguns Motivos 
em Baudelaire”25 que o público, em seu afã consu-
mista, possui o pathos da proximidade, quer abolir 
as distâncias para se liberar da “aura opressiva”  dos 
bens culturais. A modernidade é, pois, o colapso da 
distância: “da distância espacial nos frenéticos emba-
tes da multidão na cidade, colapso da distância social 
através da uniformidade do trabalho assalariado, co-
lapso da distância temporal na espasmódica acumu-
lação de momentos vazios – em suma, a oclusão da 
distância aurática através da amorfa homogeneidade 
do dado”26. O valor de exposição, preterindo o culto 
e a contemplação, é, melhor dizendo, valor de exi-
bição, no qual se expressa universalizando-se, o va-
lor de mercado, antes de qualquer valor intrínseco à 
própria obra, a tal ponto que a própria ideia de arte 
está em questão. Neste sentido, Benjamin observava 
que o culto religioso, bem como sua migração para a 
obra de arte, transferiu-se para a mercadoria e para a 
obsolescência constante. 

O capitalismo mundializado tende a unifi car o 
tempo global segundo a religião capitalista do cálcu-
lo e do interesse, que proíbe o ócio27, modernidade 
pouco afeita à contemplação e à atenção, saturada de 
ativismo, imagens e coisas. Na grande metrópole dá-
se a perversão do tempo, a começar por Benjamin 
Franklin que concebe uma nova ideia da convivia-
lidade e da amizade, não mais tecidas nos laços da 
confi ança, estima e afabilidade, mas no crédito e na 
amortização de empréstimos como nova racionalida-
de social: “se se interroga um jovem empresário so-

25 GS 1.2,p 696.
26 ComaY, Rebecca, “Enmarcando la Redención:aura, 
origen,tecnología en Benjamin y Heidegger, in Walter Benja-
min, Culturas de la Imagen,org Alejandra Uslenghi, ed Eterna 
Cadencia, BA, 2010, p.147.
27 Com o protestantismo houve a condenação da vida monás-
tica contemplativa, que diferenciava o ócio do negócio, a vida 
ativa da vida meditativa, com a transformação do ócio em ne-
gócio,  pois “ tempo é dinheiro”: “o trabalho”, escreve Weber, 
“ deve se realizar como se fosse um fi m em si – uma vocação 
(Beruf ). Ora, um tal estado de espírito não é um produto da 
natureza [...].É o resultado de um longo, de um perseverante 
processo de educação Cf. Weber,M. A ética Protestante e o 
Espírito do Capitalismo, Ed. Presença, Lisboa, 1990,p 50.

bre o sentido de uma atividade sem trégua, porque 
[os manangers] jamais estão satisfeitos com o que já 
possuem [...], ele responderá que seus negócios e essa 
atividade incessante se tornaram simplesmente indis-
pensáveis para sua existência.”28 

Nessa atividade acelerada e por princípio ilimi-
tada, não é possível criar ou reconhecer valores, pois 
estes necessitam de relações estáveis e laços duradou-
ros; com o que se desfaz a diferenciação do proibido 
e do permitido, os únicos valores sendo antivalores 
porque provenientes do mundo material. Em seu 
‘Ensaio sobre o Mal absoluto’ (1795) Kant entende 
por perverso todos os valores que não emanam da lei 
moral,  mas da matéria, da liberação de impulsos e 
paixões e não mais do “espírito”: “a maldade”, escre-
ve Kant, “(vitiositas, pravitas) [...] é a inclinação do 
livre-arbítrio,  as máximas que subordinam os móveis 
decorrentes da lei moral a outros móveis. Ela pode 
também se denominar perversidade (perversitas) do 
coração humano, porque ela perverte a ordem moral 
relativamente aos móveis do livre-arbítrio, a maneira 
de pensar é assim corrompida na raiz e por isso o ho-
mem é marcado como mau.” Na linhagem do pensa-
mento clássico, Kant compreende que toda lei moral 
se ordena pela noção de limite, todo ultrapassamento 
sendo desproporção, descomedimento e hybris. 

Neste sentido, Platão fundou, para o Ocidente, a 
ideia de desregramento dos desejos como desordem 
da alma, evocando sua desmedida como o que trans-
forma  razão em tirania, as paixões em paixão da gló-
ria, vaidade em ambição, os prazeres dos sentidos em 
concupiscência, cuja continuidade se encontra em 
Santo Agostinho, que denominou libido sentiendi,  o 
excesso dos prazeres dos sentidos, libido dominandi,  
a paixão de possuir sempre mais, exercendo poder so-
bre corpos e consciências,  e  libido sciendi,  a paixão 
de ver e de saber ilimitados. Avidez e excesso, ligados 
ao corpo, são, como já o observaram os gregos, pleo-
nexia29 – desejo de ter e ver cada vez mais, – direta-
mente vinculados à porneia, ao sexual. 

 “Cidade perversa” é a expressão com a qual Dany-
Robert Dufour denomina a cidade contemporânea: 
“quando a pornografi a era proibida, ela constituía 
um mundo à margem do ofi cial, ao qual só se acedia 
por portas bem guardadas, fechadas [...]. A partir do 
momento em que o pornô se encontra amalgamado 
ao mundo ofi cial, ele se torna parte integrante de um 
novo mundo no qual se ultrapassou a diferença entre 
o pornô e o não–pornô. Um novo mundo que se ca-
racteriza por ser, de certo modo, pós-pornográfi co”30. 

28 Weber, op cit. pp 72-73.
29 Platão desenvolve a teoria da pleonexia nos livros I e II da 
Reepública.
30 Dufour, La Cite Perverse, p 15.
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A porné  alia-se à ideia de “prostituir”, pois prostituir 
é “expor”31. A pornografi a é, pois, apresentar na cena 
o que geralmente não se mostra em público. À porné 
se associa o verbo peméni que diz respeito a tudo que 
se obtém mediante compra e venda, mercadorias em 
geral e indivíduos em particular. O que não signifi -
ca que todas as atividades de compra e venda sejam 
pornográfi cas, pois bastaria aqui a fórmula de Kant 
– o que tem um valor de compra e venda pode ser 
trocado ou substituído por um equivalente e tem um 
preço, mas o que não se negocia é tudo o que não 
tem preço, mas dignidade. Sob o signo da pleonexia, 
tudo pode ser comprado – pessoas e opiniões, valores 
e justiça, o sexo que se pretende ter e a progenitu-
ra. Abandonado o princípio kantiano da dignidade, 
a ética é substituída pelo mercado como sucedâneo 
da busca da felicidade, estranho a qualquer ordem 
moral.32 O capitalismo de consumo é, por sua natu-
reza, a desinibição de todos os tabus, da linguagem à 
sexualidade, a que se associam as mídias digitais e o 
“contato virtual” entre os frequentadores da rede. 

Ao tratar das mudanças na noção de hedonismo 
no capitalismo contemporâneo, Marcuse, por sua 
vez, se refere à moralização do prazer e suas limita-
ções pela “cultura afi rmativa”, fundada no sujeito 
edipiano e no sentimento de culpa, do ponto de vista 
subjetivo, e no sentimento da vergonha como moral 
social, e o advento do indivíduo atomizado na socie-
dade de massa midiática: “A moralização do prazer 
foi a forma histórica sob a qual essa sociedade con-
ciliou a satisfação das necessidades e dos impulsos 
particulares com o interesse geral. [...]. O protesto 
hedonista do indivíduo isolado em seu interesse par-
ticular é amoral  [...]. A rebelião amoral escapa tam-
bém àquela moral que vincula a ordem estabelecida 
com uma ordem racional e feliz.”33 Relações amorais 

31 Prostituir: pro - o que está “adiante” à frente, e statuere, 
colocar.
32 Dany-Robert Dufour considera o fi m de todos os tabus, 
desde os geracionais até os do incesto no mundo do mercado: 
“ Jeannine, professora aposentada, sessenta e dois anos, deu 
à luz uma criança de três quilos.Jeannine benefi ciara –se de 
uma doação de óvulo e uma fecundação in vitro praticada nos 
Estados Unidos no Pacifi c Fertility Center de Los Angeles. O 
óvulo, que ela recebera de uma doadora americana, fora fecun-
dado pelo esperma de seu próprio irmão, Robert, um homem 
solteiro de cinquenta e dois anos, defi ciente desde uma tenta-
tiva de suicídio.O esperma de Robert também fora utilizado 
pára a fecundação de um outro óvulo, procedente da mesma 
doadora, que serviu igualmente de mãe de aluguel para uma 
criança que nasceu com algumas semanas de intervalo. O Le 
Monde  do dia 21 de junho de 2001 indicava que os membros 
dessa família bem pós-moderna, isto é, Jeannine, Robert e os 
dois bebês., viviam sob o mesmo teto, em companhia da avó 
de 82 anos.(Cf  Dufour, Dany-Robert, Le Divin marche, Ed 
Denoëo, Paris, 2007, p.81.
33 Marcuse, Cultura e Sociedade, I.

e sem confl itos éticos são as virtuais que comportam 
o “horror ao contato”, convertido em injunção ao 
prazer (ao gozo, dizem os lacanianos): “[o capita-
lismo moderno] produz seres sem desejo, mas en-
tregues ao prazer. A diferença é essencial, o desejo 
obriga a ascese para tentar se exprimir, o prazer supõe 
o consumo imediato.”34 Diferencia-se o erotismo da 
mera sexualidade explícita uma vez que o erotismo é 
uma experiência afetiva aliada ao negativo, ao decoro 
e ao pudor,  à ideia de tabu e de sua transgressão.

Na Grécia antiga e na tradição do Ocidente, diké 
e aidós – justiça e pudor –  regulavam as relações 
sociais. Se os poetas como Hesíodo os consideram 
divindades, para a fi losofi a constituem os fundamen-
tos da própria ordem política. Porque a justiça se 
manifesta no julgamento de um delito e na sentença 
correspondente, o pudor é extrajurídico, designando 
um sentimento de respeito e de obrigação diante de 
todos a quem se esteja ligado por parentesco ou ami-
zade em razão da eminente dignidade que representa: 
“sobre o aidós são fundadas todas as ligações sociais 
que são estreitamente jurídicas, pois prescinde daqui-
lo que a cada um é devido segundo a lei. Eis por que, 
aos estudiosos modernos, aidós pareceu semelhante 
à relação social  instaurada pelo dom, pelo potlatch,  
[...], movido não por constrangimento, mas por li-
berdade,  prescindindo da troca mercantil, da equi-
valência, implicando relações de reciprocidade, cujas 
manifestações são independentes do cálculo e da 
medida, porque envolvem a confi ança e a honra.”35 
O respeito não necessita do temor ou da força pois 
ele é interiorização de uma regra, como o era “ res-
peitar a palavra dada”: “o respeito é uma virtude. É 
a expressão por excelência do comportamento moral 
e não apenas ético, aquele pelo qual cada indivíduo 
exerce sobre si mesmo um controle e reconhece um 
limite intransponível [...]. O respeito é contenção, 
suspensão do ato de insolência ou blasfêmia, violen-
to ou mais sutilmente destruidor. Ele coloca silencio-
samente este limite que não é puramente racional e 
que provavelmente se alimenta de um sentimento do 
sagrado.”36 Se o aidós – pudor ou vergonha – se  vin-
culava, de imediato, ao vestir-se e ao cuidado com o 
dizer, a modernidade capitalista não se organiza mais 
segundo os valores da discrição, da conveniência e da 
contenção. A indistinção do público, do privado e da 
esfera da intimidade37 leva a tudo expor em público 

34 Dufour,Le Divin Marché,ed.Denoël, Parisam, 2007, p 
195.
35 Perniola, Desgostos, trad. Davi Pessoa Carneiro, Ed UFSC, 
2011,p 57.Cf. Platão, Protágoras, Homero, Ilíada, Hesíodo 
Os Trabalhos e os Dias.
36 Murdoch, Iris, “Envoi”, in Le Respect, Autrement,2002, 
p.14.
37 A palavra  “íntimo, cunhado por Santo Agostinho, é o su-
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e decorre da “desvalorização de todos os valores”, se 
expressando de maneira patente na cultura pop que é 
a ética do moderno. 

A cultura da exibição e sua “autenticidade” puri-
tana, perversa, que constrange a tudo dizer e mostrar, 
têm sua expressão moderna na cultura de massa, que 
não busca qualquer contato com valores de legitima-
ção teórica: “A sociedade de massa [...] não quer cul-
tura, mas entretenimentos, e os artigos ofertados pela 
indústria são evidentemente consumidos pela socie-
dade como todos os objetos de consumo [...]. Servem 
para passar o tempo [...]. O resultado é, não uma cul-
tura de massa que propriamente dita não existe, mas 
um entretenimento de massa que se alimenta dos 
objetos culturais banais. Acreditar que uma tal socie-
dade se tornará mais ‘culta’38 com  o tempo e com o 

perlativo de interior, é o mais interior do interior e, por sua 
natureza, é o recolhimento de uma profundidade radical, não 
uma morada preservada de todos os olhares, mas a marca de 
uma proximidade incomparável em que o divino se encon-
tra no recôndito da alma porque ele é Amor ; por isso, no “ 
íntimo” nunca se está só, pois cada qual decide resguardar, 
protegendo-a, uma parte de si mesmo do domínio da visibili-
dade dos demais. (Cf.Confi ssões,)
38 O Jornal Folha de São Paulo de 14 de maio de 2011, em 
seu Caderno Cotidiano C6 divulgou a notícia com a manche-
te: “Livro distribuído pelo MEC (Ministério da Educação e 
Cultura) defende errar concordância. Texto entregue a jovens 
e adultos expõe: “Você pode estar se perguntando: ‘Eu posso 
falar os livro? Claro que pode. Mas fi que atento porque você 
corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Muita 
gente diz o que se deve e o que não se deve falar e escrever, 
tomando as regras estabelecidas para a norma culta como pa-
drão de correção de todas as formas linguística [...]. Cabe à 
escola ensinar as convenções ortográfi cas e as características 
da variedade linguística de prestígio”. Quer dizer, a gramática 
é, na visão do MEC, uma estratégia da classe dominante para 
oprimir os pobres. Sem o intuito de desenvolver aqui as ques-
tões implicadas na não-assimilação de competências intelecti-
vas, de saber se as regras gramaticais se encontram na própria 
língua oral, a que se devem as diferenças maiores ou menores 
entre a língua falada e a escrita na sociedade de massa, o que 
é uma língua viva, seus matizes de anomia e gramatização, 
etc., o livro didático ofi cial testemunha o que nos anos 1940 
Adorno escreveu sobre a pregnância da indústria cultural e da 
cultura de massa na educação. Ambas são causa e consequ-
ência do fi m do papel fi losófi co e existencial da cultura e da 
falência da educação humanista. A cultura de massa começa 
pelo cancelamento da função superior da linguagem como a 
quintessência da civilidade e da vida em público, da “arte da 
conversação” , em que a linguagem não se dissociava da escrita 
e da leitura como forma por excelência da comunicação.  Par-
tindo do pressuposto de que “ a verdadeira cultura” é inacessí-
vel à grande massa” , haveria, para a indústria da cultura, uma 
modalidade de educação que lhe seria adequada, feita para “ 
os ignorantes”. Desta circunstância passou-se, no momento 
atual, para a concepção de que a gramática é “ língua de pres-
tígio”, quer dizer “ elitista”. Assim, como profetizou Adorno, 
se na primeira fase a cultura seria feita para os ignorantes, na 
segunda ela seria concebida “pelos ignorantes.”, aqueles que 
não se formaram na tradição humanista, quer dizer, no es-

trabalho da educação é, penso eu, um erro fatal. [...] 
A atitude do consumo implica a ruína de tudo o que 
ela toca.”39 Neste sentido, se aproximam populismo 
e elitismo, uma vez que o populismo não se vincula 
ao que é popular e à seus valores, como tampouco o 
elitismo ao que é próprio da elite, pois ambos, popu-
lismo e elitismo se nutrem de um solo comum que é a 
cultura de massa: “no mundo contemporâneo o lugar 
da aristocracia é ocupado pelo elitismo, e aquele da 
democracia pelo populismo [...]. No entanto, nem 
a elite, nem o populismo são fenômenos estáticos: 
de fato, a primeira não tem a segurança nem a esta-
bilidade da aristocracia, e o segundo recorre a uma 
identidade que é,  por excelência,  móvel, inquieta e 
contraditória. Com o aumento da importância dos 
instrumentos de comunicação de massa, a globaliza-
ção da economia, a espetaculosidade de massa, o eli-
tismo e o populismo se distanciam sempre mais dos 
standards moralistas e da mentalidade conformadora 
que os determinaram na primeira metade do século 
XX. Hoje, tanto um quanto o outro se alimentam 

tudo e no conhecimento histórico dos saberes. É claro que o 
livro adotado pelo Ministério da Educação não é inocente pois 
corresponde a uma política de Estado que visa promover a in-
clusão dos excluídos da cultura dissolvendo a ideia de cultura 
e da língua como um bem público ao qual se deve apreço e 
que requer “cultivo e cuidado”. Se é verdade que a linguagem 
é, como dizia Platão, o corpo do pensamento e as palavras,  o 
“invólucro da alma”, a dissolução da diferença entre seu uso 
formal e informal atesta a ausência daquele vínculo fundador 
entre virtude e educação, entre Paidéia e Areté, excelência e 
saber rompidos pela demagogia da facilidade. Conhecer a 
língua requer amor e amar é atribuir valor. Razão pela qual, 
para Adorno, cultura exige amor. Crise da cultura é “crise na 
capacidade de amar.” Para uma situação menos dramática 
como a francesa, Jean Clair escreveu:: “o desconhecimento da 
ortografi a, a pobreza desconcertante do vocabulário, a rudeza 
da expressão oral, a utilização habitual de palavras obscenas e 
a desarticulação radical da sintaxe, bem como outros traços de 
desprezo da língua, são o sinais de uma catástrofe da expressão 
verbal sem igual nas épocas passadas(in Journal Atrabiliaire, 
p.221).
39 Arendt, H, La Crise de La Culture, Gallimard, 1972, PP 
263-270. Consumo de imagens e comportamentos patrocina-
dos pelas mídias se encontram na notícia veiculada pelo jornal 
O Estado de  São Paulo com a manchete “Assassinato por té-
dio”.Trata-se de crimes recentes praticados por militares norte-
americanos do “kill team” que, além da matança de civis desar-
mados no Iraque, levaram souvenirs hediondos como troféus. 
Que este episódio não seja isolado, o atesta Abu-Grahib que o 
antecedeu, vinculado que está ao que Peter Sloterdjik indicou 
como o elemento próprio da cultura pop norte-americana. 
(Cf. Caderno Aliás, 27/03/2011, pag J6. No dia 7 de abril, a 
imprensa brasileira noticiou a execução de crianças em escola 
do Rio de Janeiro, em que o criminoso “executava sem pieda-
de as meninas” e “atirava nos pés das crianças para impedi-las 
de fugir.” Estes crimes preparados para serem exibidos pela in-
ternet atestam a compulsão à visibilidade berkleyana, na qual 
“ser é ser percebido”. Exibicionista, o assassino midiático quer 
ser visto mas não vê, regredido em ego infantil e narcísico.
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de provocações e de escândalos, alcançando aquela 
condição de ‘além do bem e do mal’ [...]. Certamente 
existem elitismos e populismos integralistas e funda-
mentalistas, mas estes também são fenômenos midi-
áticos que vivem de imagens e não de ideias [...]. Na 
massa midiática, a necessidade de reconhecimento e 
de apreço passa pela abjeção [...]. Tal massa recon-
quista a estima de si somente levando ao extremo o 
ser massa, recusando todos os pequenos consolos do 
kitsch [...], somente mergulhando no subsolo do re-
pugnante e do abjeto.”40 A modernidade capitalista é 
também a da passagem ao ato em que os limites entre 
o permitido e o interdito vacilam.41

 “Capitalismo pulsional é o diagnóstico da “ci-
dade perversa”, onde nada é realmente proibido e, 
no entanto, nada é verdadeiramente possível. Pois o 
possível se associa à ideia interdição, escolha e delibe-
ração que é o mundo dos valores cujos objetos são os 
da admiração, de sublimação e de amor. Domínio da 
dessublimação repressiva, como a denominou Mar-
cuse, a modernidade capitalista é a desespiritualiza-
ção sem esperança, uma vez que não mais se liga ao 
reino dos fi ns idealizados. As idealizações são, como 
observou Freud, engendradas pela vida amorosa e é 
nesse amor que consiste a vida do espírito, defi nida 
pela primeira vez com os gregos na palavra fi losofi a 
que se expande aos indivíduos – philia – e em amor 
a toda a humanidade (phylantropia). A philia anti-
ga se converte, na modernidade, em pseudo-philia e 
pertencimentos identitários que, por sua vez, se com-
põem com o “politicamente correto.” Ao refl etir so-
bre a dissolução da lei pan-inclusiva que constituía o 
laço social, o advento dos particularismos jurídicos 
e a tendência à judicialização de todos os confl itos, 
Mario Perniola se refere ao “politicamente correto” 
que diz respeito ao desejo de reconhecimento. Mas,  
porque a supressão dos privilégios de nascimento não 
aboliu as desigualdades de reconhecimento, as novas 
formas de civilidade das “ações afi rmativas” trazem 
consigo o desejo de ultrapassar uma desvantagem, 
forçando, por assim dizer, um sentimento de admi-
ração e, ao mesmo tempo, o de culpa que enfraque-
çam o adversário, por uma contracultura do respeito 
compensatório. E na judicialização crescente da es-

40 Perniola, Mario, Desgostos,trad Davi Pessoa Carneiro, op 
cit, p.27-28.
41 A culpa e seus fantasmas – como em Crime e Castigo ou 
Lady Macbeth – se rotinizaram. Tudo se torna “confi ssão”, 
mas nada é “profundo”. Neste universo, a volatilização da cul-
pa não signifi ca a superação dos opostos essência e aparência, 
mas que tudo o que se procura pode ser encontrado no exte-
rior, em “celebridades”. Não se trata mais do “torna-te quem 
tu és” de Píndaro, mas sim “faça tudo o que você quiser”, e o 
tudo poder é não se saber mais escolher entre o importante e o 
insignifi cante, nem reconhecer uma ordem nas urgências.

fera do privado, dá-se a confusão entre sentimentos 
e direitos, no oximoro “direitos morais”, dimensões 
antes separadas e distintas, uma vez que o direito se 
ligava à Lei, os sentimentos à vida moral. Neste sen-
tido Rousseau já havia anotado: “o reconhecimento é 
um dever que é preciso observar, não um direito que 
se possa exigir.”

A modernidade não evoca os libertinos dos sécu-
los XVI, XVII e XVIII, cuja prática – de Montaigne 
ou Charron – era a da refl exão que supõe a liber-
dade intelectual conquistada contra uma sociedade 
que determinava dogmas que não poderiam ser co-
locados em questão. Criticando os mitos seculares e 
o conformismo da Contra-Reforma no século XVII, 
os libertinos franceses afi rmavam que a religião tem 
sempre uma origem política e não sobrenatural, pos-
tulavam as leis como convenção e não emanações do 
divino, elegendo a dúvida como método. A “liberti-
nagem erudita” é liberdade de refl exão intelectual, é 
cogitação moral, avessa às massas que têm o “espírito 
fraco” e se deixam enganar.42 Quanto a Sade, ele pre-
nuncia a modernidade capitalista do consumo. Nos 
castelos-usinas sadianos “o princípio da produção [do 
prazer] levado a seu excesso exige um consumo em 
excesso.”, com o que “Sade antecipa a mercantiliza-
ção moderna da emoção voluptuosa, tal como será 
praticada quando a exploração industrial se tornar 
capaz de padronizar a sugestão (isto é,  a fabricação 
do simulacro) a preços baixos.”43 Neste sentido, a 
“modernização emocional” e seu desejo de prazeres 
como primeiro dever cívico, se colocam em ruptu-
ra com as prescrições anteriores e suas  proibições 
miméticas. Assim, à tradição do Decálogo de “não 
desejar as coisas alheias”, substitui-se o “deves desejar 
tudo e desfrutar de tudo que os outros te apresen-
tam como um bem desejável”: “trata-se de um man-
damento de exibir que, diametralmente oposto aos 
preceitos de discrição tradicionais, eleva à exposição 
aberta e coloca a imitação do prazer pessoal no posto 
de norma. ‘Não deves fazer segredo do teu desejo e 
de tua potência [...]’. Seria prova de vista curta pensar 
que os efeitos do princípio de exibição se limitam ao 
mundo dos anúncios luminosos e das casas noturnas 
– na verdade, a construção da realidade do capitalis-
mo subjetivisado se orienta globalmente para as com-
petições pela visibilidade, defi nindo os espaços de 
ação para o estímulo da inveja – avançando sobre o 
mundo das mercadorias, do dinheiro, dos saberes, do 
esporte e da arte. Para compensar os efeitos dos dois 

42 Cf  Libertinos/Libertários,org Adauto Novaes, Ed Cia das 
Letras,1996, em particular, Hansen, João Adolfo, “O Discre-
to”, Coli, Jorge, “Dos Libertinos aos estoicos”, Monzani, Luiz 
Roberto, “Origens do Discurso Libertino”, entre outros.
43 Klossowski, P., La Monnie Vivante).
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mandamentos desinibidores – [não cobiçar as coisas 
alheias, não desejar a mulher do próximo] é preciso 
um terceiro mandamento: ‘Não deves atribuir a nin-
guém mais, a não ser a ti mesmo, eventuais fracassos 
na competição pelo acesso aos objetos de cobiça e aos 
privilégios do prazer’.”44

A compulsão ao prazer, na cultura do excesso, se 
liga à sua saturação, o que se manifesta, na contem-
poraneidade, nas festas Techno e corresponde à acele-
ração da vida em um “estado de fl uxo” ininterrupto, 
cujo emblema, mostra Tales Ab´Saber, são as festas 
movidas a música techno e a drogas, em uma espé-
cie de excitação perpétua. Ao analisar a vida noturna 
dos jovens no Bar Panorama de Berlim e seu moto 
contínuo, lugar de diversão em que na verdade nin-
guém se diverte porque estão todos extenuados pela 
festa que não acaba nunca, se prolongando por vários 
dias e noites, Tales Ab´Saber denomina-a “sonho sem 
sonhos”: “As ilusões modernas do corpo em fanta-
sia da noite industrial  [dos techno-junkies]  são as de 
consumir, de modo rápido e feliz, a vida sob o regi-
me extenuante da noite [...]. Liberdade sexual, com 
sexualidade pouco desenvolvida e, principalmente, 
ampla liberdade de drogalização [...]; estes jovens 
redescobriram a ‘eternidade do prazer’ em um es-
tranho retorno ao ego-prazer freudiano preconizado 
em meados do século XX” . Se o princípio do prazer 
freudiano exigia a eternidade, esse sujeito – edipiano, 
neurótico – que se construía na contensão às pulsões 
e no adiamento do prazer, na culpa e na moral se-
xual – foi substituído pelo “esquizo” deleuziano, um 
indivíduo atravessado por fl uxos e intensidades, fl e-
xível e adaptável, como requer o mercado: “o músico 
techno se move o tempo todo. Seu corpo pulsante é 
parte constitutiva de seu espetáculo [...], [por] sua 
profi ssão parece obrigado a pulsar sexualmente, em 
uma repetição sem fi m, ali ‘mesmo onde trabalha’. 
Haveria assim uma correspondência subterrânea en-
tre o corpo autoerótico do músico techno e o corpo 
da prostituta: ela foi a prisioneira do prazer na época 
em que a humanidade encarnou o próprio corpo, o 
músico techno, como ela, é obrigado a se contorcer 
e a gozar em falso [...].Tal condenação ao prazer e 
ao próprio corpo aproxima nitidamente estes artistas 
da cultura hipersexualizada de nosso tempo. O músi-
co techno e sua tribo de jovens hipererotizados e sem 
destino dissolvem a massiva cultura da pornografi a 
de consumo –da fusão de mercado e corpo erógeno 
[...] [insistindo] na dimensão antiteleológica e antiu-
tópica de sua música e de sua cultura [...]. O corpo 
do músico techno é um corpo triste. Espécie de Sísifo 
de nosso tempo, é necessário que ele goze indefi ni-

44 Loterdijk, P., Colère et Temps, trad Olivier Mnnoni, Ed 
Libella, Paris, 2007,p 280-281.

damente [...], sem poder parar, quando ele mesmo 
anuncia o vazio e que há muito pouco a habitar.”45 
Esta “era do vazio” é a da imitação generalizada em 
que, como o notou René Girard, outros são supostos 
desfrutar de um bem desejável. Na cultura techno, o 
corpo se libera da alma e se concentra sobre si mes-
mo: “o funk carioca parece ser um episódio radical 
dos mesmos problemas. Techno de fundo de quintal, 
nele podemos ver com mais nitidez as conexões de 
tais usos do corpo na cultura e a prostituição nela mal 
sublimada.”46 

Esta atmosfera de saturação do prazer teve seu 
precursor em Sade cujas personagens exercem o pra-
zer até o crime e o assassinato. Em ‘Os Cento e Vinte 
Dias de Sodoma’, todas as infâmias são preconiza-
das, todos encerrados em uma citadela inexpugnável 
marcada pelo luxo e dispêndio suntuário, a consu-
mação ostentatória do excesso que evoca o “gozar 
sempre mais” no castelo de Silling cujo proprietário 
é um banqueiro. O discurso do Duque de Blangis 
às pensionistas expõe o objetivo do libertino sadia-
no: “ninguém sabe que vocês estão aqui [...] vocês 
já estão mortas para o mundo e não é senão para o 
vosso prazer que vocês respiram. E quais são os seres 
a quem vocês agora estão subordinadas? Celerados 
contumazes e conhecidos, que não têm por Deus se-
não sua lubricidade, leis senão a de sua depravação, 
freio senão sua devassidão; libertinos sem Deus, sem 
princípios, sem religião, dos quais o menos criminoso 
está maculado com mais infâmias do que vocês po-
deriam nomear e aos olhos dos quais a vida de uma 
mulher, que digo, de uma mulher? De todas que ha-
bitam a superfície do globo, é tão indiferente quanto 
a destruição de uma mosca.”47 O libertino sadiano 
– que não teme a Deus porque não o procura, pois 
não necessita dele para se defrontar com o que há de 
mal na natureza humana, se realiza plenamente na 
cidade contemporânea, a da “ ilimitação” e da demo-
cratização” do prazer que corresponde à proletariza-
ção do consumidor, pois assim como o proletário é 
despojado de seu saber viver, o consumidor perde o 
saber-viver. O capitalismo de consumo, baseado no 
curto prazo e no descartável suplanta o capitalismo 
de produção que se fundava no estoque e no longo 
prazo. Assim, é preciso manter a máquina do consu-
mo em funcionamento para que o consumidor não 
se dê conta de que talvez já esteja satisfeito com o 
que já tem. 

Esta atmosfera de prazer em excesso se encontra 
na tela de Delacroix “Sardanapalo”, o Imperador de 
Nineve, representado depois de uma derrota política, 

45 Cf.Ab Saber, Tales, mimeo.
46 AB´Saber, Tales, idem, op cit.
47 “Règlem Cent ent”, Les Vingt Journées de Sodome.
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Emblema da modernidade, Sardanapalo fi gura a 
cidade contemporânea, a saturação do visível50 e o 
esgotamento do prazer.

de Agamenon, Édipo perfurando os próprios olhos. Porque 
o que não se vê, se ouve, fi gurava-se o Mal em lástimas e ar-
rependimentos, como Orestes, na Orestéia de Ésquilo, que, 
assassinado a própria mãe, é perseguido pelo “remorso” que 
o priva do sono,  ou  Édipo que desaparece em seu grito de  
automaldição. O fi m do “fora de campo ”caracteriza o espaço 
público pós- moderno, o mundo da comunicação e da infor-
mação, o que acaba por invadir também a vida privada, tudo 
incitado a vir a público, na grande imprensa, em  twitters oue 
facebooks. Essa “escalada da insignifi cância”, o contrário do 
franco-dizer, é a “sinceridade” pós-moderna.“Capitalismo 
pulsional” é o diagnóstico da “cidade pós- moderna”, “perver-
sa”.Domínio da “dessublimação repressiva”,a modernidade é 
pobre de experiência e traz consigo o vazio que isso implica.
50 A compulsão a tudo mostrar caracteriza a modernidade 
berkekeyana para a qual “ser é ser percebido”. Assim, a cultura 
digital e sua “tirana da visibilidade” resultam nos assassinatos 
em massa daqueles que criam a cena do crime, já programado 
para a “rede”. Cultura do horror ao contato, ela é, ao mes-
mo tempo, a do olhar que não vê e que quer ser reconhecido 
no ego narcísico regressivo e infantil.. Cultura do Narcisimo, 
como já assinalou Cristoph Lasch.

quando decide se destruir com todos os da casa, fa-
zendo assassinar suas concubinas, seus cavalos e seus 
cães preferidos, enquanto ele permanece com olhar 
ausente, ao fi m de uma vida de excessos, onde todos 
são escravos do prazer. Encerrado em uma cena de 
interior, enclausurado em sua sensualidade sangren-
ta, Sardanapalo é o déspota lascivo e cheio de rique-
zas, indiferente ao massacre de tudo o que fi zera seu 
prazer. A antiguidade lhe dedicou um monumento 
que desapareceu e onde se podia ler: “Eu Sardanapa-
lo, construí Anquial e Tarso em um dia. Comi, bebi, 
forniquei.”48. Mas, diferentemente do olhar contem-
plativo, o seu se perde no vazio: “ele não está presen-
te. Ficou cego com o espetáculo que fere ou agrada 
seus olhos, a cabeça apoiada sobre a mão na mesma 
atitude que Dürer deu a sua Melancolia, ela fi xa o 
olhar negro num ponto exterior ao quadro, fora do 
campo da representação.”49 

48 Grosrichard, A.,  in Libertinos e Libertários.
49 Grosrichard, A., Libertinos e Libertários, O vínculo fun-
dador entre virtude e educação, aproximava ver e saber, o olho 
e o espírito, e foi substituído pelo voyeurismo, forma pós-
moderna da contemplação. Eis como a celebração do corpo 
nu, topos central da beleza helênica, cede ao exibicionismo. 
Na tradição grega e romana, obsceno era o terrífi co, o deinos, 
o ponto em torno do qual se construiu a ordem do visível e do 
dizível. Jamais se veria Antígona enterrada viva, o assassinato ▪


