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LiPovetsky e os Paradoxos  
da contemPoraneidade

I. 

Sermos contemporâneos do nosso próprio tempo é algo 
que parece evidente e fácil – mas não é. Tudo, de resto, o 
dificulta: as palavras que herdamos e aquelas que aprendemos 
dificilmente conseguem apanhar a proliferação de inovações 
que constantemente emergem. As histórias que nos contam e 
os conceitos que nos ensinam resistem mal ao embate com a 
realidade, cujos aspetos inesperados e insólitos se multiplicam. 
As imagens que nos cercam impõem um regime de fascínio 
permanente e generalizado, que tanto prende a atenção como 
bloqueia a compreensão, seja de personalidades, de aconte-
cimentos ou de factos. 

De tudo isto resulta a generalizada desorientação, o 
específico tipo de atordoamento, do nosso tempo: ideologias, 
filosofias, religiões, todos os sistemas de referência se torna-
ram vagos, insuficientes, descartáveis e opcionais, deixando 
os indivíduos entregues ao culto mais ou menos narcísico 
de si próprios, fragilizados face a um mundo que parece ter  
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apenas um traço claro e constante: o da sua permanente 
mudança.

É esta situação que conduz à conhecida polarização entre 
arcaicos e modernos, entre os que defendem todas as mudan-
ças e os que as diabolizam sem exceção. Polarização que, 
contudo, se revela muitas vezes bem enganadora, como se vê 
na maior parte dos debates, em que os opositores convergem 
com entusiasmo na incompreensão das mesmas coisas e a que-
rela se reduz à mera reação subjetiva que elas lhes provocam. 

Na verdade, para se ser contemporâneo do seu tempo é 
preciso dispor de outra grelha, são precisas outras lentes, que 
cheguem ao detalhe dos factos sem perder a perspetiva dos 
acontecimentos: numa palavra, é preciso combinar a atenção 
com o conhecimento, dois bens que são cada vez mais escassos. 
Não são muitos os que hoje o conseguem, mas são esses os 
únicos que verdadeiramente vale a pena seguir de perto. Um 
dos que fazem parte dessa short list é Gilles Lipovetsky, pensa-
dor francês que há três décadas dedica uma constante atenção 
aos interstícios das grandes transformações do nosso mundo, 
procurando compreendê-las mais a partir das seus operadores 
civilizacionais do que das suas proclamações retóricas. 

Tudo começou há cerca de trinta anos, com alguns textos 
que G. Lipovetsky publicou na revista Traverses e, sobretudo, 
numa revista que se viria a tornar uma das principais revistas 
de ideias do nosso tempo, Le débat, dirigida por Marcel Gau-
chet. Foram esses textos que, em 1983, G. Lipovetsky reuniu 
numa obra que fez época, L’ère du vide, onde expunha um 
inovador olhar sobre a atualidade, que apontava para uma 
nova forma de cultura que então emergia, e em que o princípio 
da sedução se sobrepunha, em todas as áreas, aos imperativos 
da convicção: tratava-se, dizia ele, da vitória do narcisismo. 

A desagregação da sociedade, a alteração dos costu-
mes, a afirmação do indivíduo, o consumo de massa, todos 
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estes fenómenos decorriam, segundo G. Lipovetsky, de um 
novo processo que se situava no cerne de todas as lógicas 
da contemporaneidade: a personalização. Com ele, tudo se 
reformula, nos seus aspetos mais gerais como nos seus mais 
pequenos detalhes: as normas, as opções, os comportamentos, 
as instituições, as tradições. 

Esta reformulação não se faz, todavia, impondo um 
qualquer novo sentido ao mundo, mas sobre um fundo de 
permanente paradoxalidade: as oposições multiplicam-se, 
numa tensão que não permite restaurar nenhum sentido ine-
quívoco de progresso ou de felicidade, porque os indivíduos 
se tornaram, como diz G. Lipovetsky, «simultaneamente mais 
informados e mais desestruturados, mais adultos e mais ins-
táveis, mais independentes das ideologias e mais tributários 
de modas, mais abertos e mais influenciáveis, mais céticos e 
mais profundos». 

Toda a obra de G. Lipovetsky, desde A Era do Vazio 
até ao recente L’esthétisation du monde, é a história da sua 
atenção ao contemporâneo e às suas mais paradoxais meta-
morfoses. Essa atenção focou-se entretanto, dando origem a 
outros tantos livros, no significado civilizacional da moda, 
nas metamorfoses do feminino, no labirinto do dever e do 
seu crepúsculo, nas diversas facetas do luxo, na busca da 
felicidade, na emergência da hipermodernidade ou, ainda, 
na transformação da cultura, na estetização do mundo e no 
capitalismo artista.

II.

N’A Era do Vazio G. Lipovetsky procede a uma singular 
aproximação de vários fenómenos da contemporaneidade 
que assinalam o esgotamento não só da modernidade como 
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do vanguardismo, dando forma a uma nova figura – e a uma 
multiplicidade de práticas – da cultura em que, sob um fundo 
de apatia, de humor e de indiferença, o princípio de sedução se 
impõe às exigências da convicção, consagrando o narcisismo 
como a modalidade nuclear da personalidade contemporânea. 

O propósito nuclear d’A Era do Vazio era o de abordar 
um problema geral, o da «desagregação da sociedade, dos 
costumes, do indivíduo contemporâneo da época do con-
sumo de massa, a emergência de um modo de socialização 
e de individualização inédito, em ruptura com o instituído 
desde os séculos XVII e XVIII» (p. 25), propondo uma nova 
lógica da contemporaneidade, assente no que G. Lipovetsky 
designou por «processo de personalização». 

No âmbito deste processo, é a relação do social com o 
individual que se reformula inteiramente, tanto nos seus traços 
mais gerais como nos seus pormenores mais ínfimos. A socie-
dade reorganiza-se, reinventa-se no sentido da diminuição 
dos constrangimentos e da rarefação das normas, ao mesmo 
tempo que alarga o leque das suas opções e se permeabiliza à 
diversidade dos comportamentos: «as instituições doravante 
se fixam nas motivações e nos desejos, incitam à participação, 
organizam os tempos livres e o lazer, manifestam uma mesma 
tendência no sentido da humanização, da diversificação, da 
psicologização das modalidades de socialização; depois da 
domesticação autoritária e mecânica, o regime homeopático 
e cibernético; depois da administração injuntiva, o programa 
opcional, a pedido» (ibid. p. 27). 

É a lógica deste processo (que é uma lógica complexa 
e paradoxal, sempre trabalhada no seu interior por pólos 
antinómicos, o condicionamento e a autonomia, a univer-
salidade e a singularidade, etc.) que constitui a sociedade 
contemporânea na sua configuração que, mais do que pós-
-moderna, se revela hipermoderna pela intensidade com que 
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procede à substituição dos constrangimentos disciplinares 
por dispositivos de tolerância, ao afrouxamento das normas 
e à legitimação do hedonismo, à expansão da indiferença, 
à banalização da autonomia ou à rotinização da novidade. 

Nesta sociedade de rotação verdadeiramente caleidoscó-
pica destaca-se sempre, contudo, uma referência, um valor: 
o indivíduo. Um indivíduo que também emerge num novo 
regime, resultado do que G. Lipovetsky designa como a 
«segunda revolução individualista»: o indivíduo narcísico 
que, aos princípios e à vinculação social que de algum modo 
enquadravam tradicionalmente a autonomia, substitui o 
hedonismo e o investimento em si próprio, tornando-se o 
individualismo num processo em permanente expansão, que 
se vive e antecipa como total. 

A era do vazio aparece assim como a época de uma 
profunda e global reordenação dos eixos constitutivos da 
sociedade moderna, nomeadamente pela preponderância 
que o individual adquire sobre o social, mas também pela 
anulação do registo ideológico-político face ao psicológico-
-comunicativo e, ainda, pela consagração da diversidade con-
tra a homogeneidade e da permissividade contra a disciplina. 

Contudo, como já então G. Lipovetsky escrevia, se «o 
processo de personalização introduza de facto uma descon-
tinuidade na trama histórica, continua, contudo, a prosseguir 
por outras vias a obra que, atravessando os séculos, é a da 
modernidade democrático-individualista. Ruptura aqui, 
continuidade ali (...), uma fase chega ao fim, uma nova fase 
aparece, ligada por fios mais complexos do que à primeira 
vista pode parecer às nossas origens políticas e ideológicas» 
(p. 33). 

*  *  *
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III.

Vale a pena ver mais de perto alguns exemplos desta 
abordagem da contemporaneidade iniciada com A Era do 
Vazio. O caso da moda é particularmente interessante, é 
a ele que Lipovetsky dedica logo em 1987 um novo livro,  
O Império do Efémero. A moda era até então encarada, passe 
o pleonasmo, apenas como uma moda. Sempre a mudar, 
numa ininterrupta metamorfose que não fornece quaisquer 
razões ou justificações que ultrapassem o prazer, e a lógica 
cega da própria mudança, a moda foi durante muito tempo 
considerada um fenómeno tão superficial como avassalador. 

Poder-se-ia todavia pensar que bastaria a conjunção destes 
dois aspetos para mobilizar a atenção analítica e crítica de 
vários saberes e disciplinas. Mas não, em geral ela apenas 
intensificou a sua rejeição no impensado de uma época que, 
cada vez mais, se constitui na base de uma boa dose deles.  
A obra de G. Lipovetsky veio alterar radicalmente esta situa-
ção, legitimando o interesse cultural pelo fenómeno da moda 
ao proceder, num lance articulado – a que correspondem as 
duas partes do livro –, à sua história e à sua interpretação 
teórica. 

O que G. Lipovetsky veio sustentar neste seu trabalho, 
com um humor que se cruza com uma provocante lucidez, 
foi que afinal a moda continua o trabalho de autonomização, 
de esclarecimento e de libertação iniciado com o Iluminismo.  
O Império do Efémero é fundamentalmente uma hermenêu-
tica do mundo contemporâneo a partir de um elemento que 
é apresentado como um revelador nuclear da inteligibilidade 
da sua constituição e das suas linhas de desenvolvimento: esse 
elemento é a moda, entendida como a forma de regulação da 
sociedade que se baseia numa lógica tripla: a do efémero, a 
da sedução e a da diversificação. 



15Prefácio

E ela não é recente, a sua irrupção dá-se no século xiv, 
fazendo Lipovetsky uma história do seu desenvolvimento 
desde a Idade Média, uma história conceptual e problemática, 
«não a história cronológica dos estilos e das mundanidades 
elegantes, mas os grandes momentos, as grandes estruturas, os 
pontos de inflexão organizacionais, estéticos, sociológicos que 
determinaram o percurso plurissecular da moda» (O Impé- 
rio do Efémero. A moda e o seu destino nas sociedades 
modernas, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2010, p. 18). 

Ela passa por três fases fundamentais, a aristocrática, a 
dos cem anos e a da moda aberta. A primeira inicia-se no 
Ocidente em meados do século xiv com a diferenciação ves-
timentar dos sexos e com a afirmação, regular e constante, 
do interesse e do gosto pela novidade; ela conheceu várias 
mutações até ao século xix, mas elas incidiram mais no aces-
sório e no ornamental do que na sua estrutura. 

A moda dos cem anos desenvolve-se da segunda metade 
do século xix até aos anos 60 do século xx e caracteriza-se 
sobretudo pela implantação da alta costura e da confecção 
industrial, dando origem, simultaneamente, à centralização, 
à internacionalização e à democratização da moda. Esta 
democratização é essencial porque produz novos ideais esté-
ticos (em particular o da feminilidade), e uma nova afirmação 
da individualidade, que abalarão a ordem social disciplinar 
impondo maior flexibilidade, diversidade e imprevisto. 

Com a moda aberta, que é o regime de moda que governa 
as sociedades ocidentais desde os anos 60 do século xx, 
dá-se uma disjunção decisiva entre a moda e o luxo, de que 
o «pronto-a-vestir» é o mais emblemático sinal: «na origem 
do pronto-a-vestir está a democratização última dos gostos de 
moda trazida pelos ideais individualistas, pela multiplicação 
de revistas femininas e pelo cinema, mas também pelo apetite 
de viver no presente, estimulado pela nova cultura hedonista 
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de massa. A elevação do nível de vida, a cultura do bem-estar, 
do lazer e da felicidade imediata acarretaram a última etapa 
da legitimação e da democratização das paixões da moda (...) 
A era do pronto-a-vestir coincide com a emergência de uma 
sociedade virada cada vez mais para o presente, euforizada 
pelo Novo e pelo consumo» (op. cit., p. 155).

Mas o que é que a moda revela de fundamental? Ao mos-
trar como de periférica ela se tomou central e hegemónica,  
G. Lipovetsky sustenta que, com a moda, a sedução e o 
efémero se tornaram nos princípios organizadores da vida 
contemporânea e – ponto central – que ela é um fator positivo 
quer no que se refere ao reforço das instituições democráticas, 
quer à autonomia dos indivíduos: «quaisquer que sejam os 
seus aspetos nefastos quanto à validade do espírito e das demo-
cracias, ela surge antes de mais como o agente por excelência 
da espiral individualista e da consolidação das sociedades 
liberais» (op. cit., p. 20).

Não se trata de uma apologia da moda nem, muito menos, 
de ignorar ou menosprezar os traços mais inquietantes da vida 
coletiva e individual contemporânea: do que se trata é de ver 
também os seus aspetos mais positivos, como a era da moda 
produz uma consensualização sem precedentes históricos 
sobre as instituições democráticas, um enorme esbatimento 
da conflitualidade ideológica e um aumento da racionalidade 
que se transforma sobre o fundo de uma dinâmica paradoxal: 
«quanto mais a sedução se estende, mais as consciências se 
convertem ao real; quanto mais o lúdico triunfa, mais o ethos 
económico fica reabilitado; quanto mais o efémero ganha, 
mais as democracias se tornam estáveis, pouco divididas em 
profundidade, reconciliadas com os seus princípios pluralistas» 
(op. cit., p. 22). 

Gilles Lipovetsky avança assim com uma interpretação 
do mundo contemporâneo, das suas conquistas, das suas 
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tensões e dos seus impasses, que se situa nos antípodas, tanto 
do pessimismo apocalíptico como da denúncia crítica, abor-
dagens que – apesar de todas as diferenças – têm em comum 
a redução das transformações sociais e culturais que a era da 
moda trouxe a meras estratégias da manipulação dos indiví-
duos que suscitam um aumento, em intensidade e variedade, 
das suas formas de alienação.                 

 É sempre uma imagem paradoxal da sociedade que, final-
mente, resulta dos trabalhos de G. Lipovetsky, uma imagem 
decantada por uma minuciosa atenção fenomenológica aos 
comportamentos individuais e coletivos, uma atenção tão 
intensa como o é a suspeita que nutre em relação às teorias 
globalmente críticas e militantemente denunciadoras da con-
temporaneidade. É essa fenomenologia que traça o quadro 
complexo, e basicamente antinómico, da desestruturação 
que acompanha o aumento da informação, da instabilidade 
que atravessa a maturidade, da superficialidade que corrói 
a crítica, do delírio que se combina com o realismo, num 
movimento em que o próprio relativismo surge como o único 
modo de pensar os valores. 

Daí que a democracia frívola que, na era da moda, 
consagra o individualismo a todos os níveis, contenha uma 
dimensão intrínseca mas oculta, uma dimensão em que 
se desenvolve – e a insuficiente avaliação das suas formas 
e consequências marca uma das principais limitações da 
abordagem lipovetskiana – «um trágico da leveza erigida em 
sistema social, um trágico ineliminável à escala das unidades 
subjetivas. O reino acabado da moda pacifica o conflito social, 
mas aprofunda o conflito subjetivo e intersubjetivo, permite 
mais liberdade individual, mas gera mais mal-viver. A lição 
é severa, o progresso das Luzes e o progresso da felicidade 
não caminham ao mesmo passo, a euforia da moda tem por 
contrapartida o abandono, a depressão, a perturbação exis-
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tencial (...) Eis a grandeza da moda, que reconduz sempre o 
indivíduo a si próprio; eis a miséria da moda, que nos torna 
cada vez mais problemáticos a nós mesmos e aos outros.» 
(op. cit., p. 382). 

IV.

Um outro tópico que G. Lipovetsky aborda n’A Era do 
Vazio, e que viria a ter depois na sua obra um fulgurante 
desenvolvimento, é o dos valores. Sabe-se como, na varie-
dade dos modos como o homem contemporâneo representa 
o mundo em que vive, um dos temas que surge com maior 
regularidade é o da decadência, dando forma ao que Robert 
Musil designou como o «romantismo intelectual» dos tempos 
modernos. É uma posição que pode caracterizar-se por criti-
car sistematicamente o presente e recusar o futuro em nome 
de um passado mais ou menos remoto, a que se atribui uma 
idealizada, e imprecisa, aura de idade de ouro. 

O diagnóstico e a tematização da decadência podem, no 
entanto, dar origem a teses bem distintas: se o que se vê na 
história é uma combinação de «bons» e de «maus» passos, e 
se consegue ter de ambos uma interpretação suficientemente 
contrastada em termos de figuras, de correntes de pensa-
mento, de teses – por exemplo, liberais versus socialistas na 
política, utilitaristas versus igualitaristas no direito, empiris-
tas versus idealistas na filosofia, etc. –, o mais certo é que se 
procure promover, atribuindo-lhes funções regeneradoras, os 
elementos de um desses pólos. A decadência conduz, então, ao 
apelo ao retorno: é atrás que é preciso voltar, não há futuro 
sem esse movimento de recuperação, e de revisão, do passado. 

Mas se, pelo contrário, o que se pensa é que o curso dos 
acontecimentos segue, há muito e implacavelmente, uma 
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lógica granítica que se encontra inscrita na própria história, 
neste caso quando se fala de decadência é para, desde logo, 
se antecipar o apocalipse. 

O niilismo é talvez a posição contemporânea que, de um 
modo mais desassombrado, subscreve este tipo de leitura 
da história. As suas raízes encontram-se no século xix, na 
literatura russa de meados do século, nomeadamente em Tur-
gueniev que, em Pais e Filhos, cria com Bazarov o primeiro 
personagem romanesco explicitamente niilista. O niilismo 
aparece então como uma posição de radical contestação dos 
valores tradicionais que cobre um largo espectro de orienta-
ções, desde o individualismo diletante ao anarquismo popu-
lista. Mas será com a filosofia de Nietzsche que o niilismo se 
tornará uma noção central, e irradiante, para a compreensão 
dos tempos modernos. 

A decadência, dirá Nietzsche, é um movimento de superfí-
cie, mas ela é o resultado de jogos de forças mais profundas, e 
extraordinariamente poderosas, que talharam o curso da evo-
lução da cultura ocidental. Essas forças são o pensamento, por 
um lado, e a vida, por outro: e a decadência terá começado 
com a submissão desta àquele, gesto a que Nietzsche asso-
ciou o nome de Sócrates e que se prolongará na valorização 
da razão pura, no endeusamento da lógica e da ciência, na 
definição dos imperativos morais: em suma, no que designou 
como o «ideal ascético» da humanidade. 

O que mais foi ficando na sedimentação das interpreta-
ções e das querelas suscitadas por estas ideias de Nietzsche 
foi sobretudo a identificação do niilismo com a experiência 
da ausência de valores e com a doutrina que defende a sua 
generalizada equivalência; e ainda a ideia de que, deste modo, 
se por um lado se autorizam todos os pessimismos, por outro 
se caucionam todos os relativismos. Mas será que, como 
Dostoievsky disse ao caracterizar este momento extremo, nos 



A Era do Vazio20

encontramos de facto numa situação em que «tudo é permi-
tido», em que o triunfo do niilismo corresponderia à aniqui-
lação irrevogável, sem qualquer horizonte de transformação, 
de todos os valores? Mas então como explicar a temática 
ética que irrompe um pouco por todo o lado, associada de 
um modo cada vez mais mediático a apelos de solidariedade 
de todos os tipos? Como explicar a reivindicação crescente de 
novos direitos, num movimento que, atravessando o mundo 
animal e a natureza, parece não conhecer quaisquer limites? 
Reencontra-se aqui a tensão entre a liturgia da decadência e 
o apelo ao retorno. O que as leituras mais correntes sugerem, 
e os media quase sempre consagram, é a leitura desta tensão 
como uma oposição sem tréguas, obtendo-se assim um quadro 
dramático do nosso tempo, como se se estivesse na iminência 
de um qualquer derradeiro combate. 

Há muito que G. Lipovetsky contesta com agilidade esta 
interpretação, desenvolvendo em alternativa uma perspetiva 
paradoxal que, se reconhece naquela tensão um dos principais 
motores da contemporaneidade, não a encerra contudo numa 
pura conflitualidade de opções, seja de comportamentos ou 
de valores. A novidade da situação, diz, configura-se hoje 
na emergência de uma ética pós-niilista. Ou seja, depois da 
experiência da perda de sentido dos valores transcendentes 
(seja dos que até ao século xviii se ligavam ao dogmatismo 
religioso, seja dos que, com o iluminismo, se laicizaram nos 
imperativos do dever absoluto), o individualismo contempo-
râneo não se resignou sem mais ao grande hino ao niilismo. 

Pelo contrário, ele avançou com uma nova declinação 
dos valores, marcada sobretudo pela tranquilidade com que 
abandona o dever e a necessidade com que a tradição sempre 
o caracterizou: «as nossas sociedades liquidaram todos os 
valores sacrificiais, quer sejam determinados pela outra vida 
ou por finalidades profanas, a cultura quotidiana deixou de 
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ser irrigada pelos imperativos hiperbólicos do dever e passou 
a sê-lo pelo bem-estar e pela dinâmica dos direitos subjecti-
vos, deixámos de reconhecer a obrigação de nos ligarmos a 
qualquer coisa para além de nós próprios. Até então, a auto-
nomia da moral em relação à religião cristã erigia-se como 
um princípio, mas era, de alguma forma, «negada» no seu 
funcionamento real via o carácter absoluto e intransigente do 
dever. Chegámos ao fim desta clivagem: organizando-se, no 
essencial, para lá da forma-dever, a ética chega à radicalidade 
plena na época do «abandono da religião» (O Crepúsculo 
do Dever. A ética indolor dos novos tempos democráticos,  
Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2010, pp.16-17).

Esta transformação, ao criar os seus próprios padrões de 
avaliação, resiste aos lamentos decadentistas que em geral se 
nutrem do essencialismo mórbido e das suas pretensões em 
impor a uma época normas de uma outra época, como se elas 
fossem atemporais, não pertencessem a época alguma. E, ao 
mesmo tempo, desautoriza as ilusões do retorno ao mostrar 
que, hoje, a inscrição dos valores se faz de formas inéditas, 
que em rigor nenhuma identidade subsiste uma vez iniciado 
o crepúsculo do dever. Utilizando uma expressão que Gianni 
Vattimo propôs há alguns anos, é como se o próprio niilismo 
se transfigurasse por fim numa nova chance para o homem 
contemporâneo. 

V.

A inspiração das diversas análises feitas ou esboçadas 
por G. Lipovetsky n’A Era do Vazio, e depois desenvolvidas 
em várias obras, começou a convergir para uma visão de 
síntese com a obra A Cultura Mundo, publicada em 2008. 
Trata-se de uma obra singular e ambiciosa, que caracteriza 
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o modo como a cultura se transformou nas últimas décadas, 
em estreita simbiose com as principais alterações económicas, 
sociais e civilizacionais que ocorreram no mundo, dando ori-
gem a um novo conceito de cultura, a novas formas da sua 
expressão e da sua experiência – e, naturalmente, também a 
novos problemas.

É um livro que traça com talento uma minuciosa descrição 
dessas transformações, deixando no horizonte vários desafios, 
nomeadamente o da urgente necessidade de se repensarem 
as políticas culturais, tal como elas têm sido concebidas e 
executadas na tradição europeia. 

A tese de Gilles Lipovetsky é que, ao globalizar-se, a cul-
tura mudou de forma e de estatuto, sob o efeito simultâneo 
e convergente de cinco fatores: o capitalismo planetário, as 
indústrias culturais, o consumismo, o impacto da mediatização 
e a generalização das redes digitais. Nasceu assim a cultura-
-mundo – com ela, a esfera cultural deixou de ser uma área 
autónoma e periférica, universalizando-se uma cultura mer-
cantil que invade, sem exceção, todas as atividades humanas. 

O processo que G. Lipovetsky põe em destaque tem duas 
dimensões sempre intimamente ligadas: enquanto, por um 
lado, se desenvolve a mercantilização cada vez mais generali-
zada da cultura, por outro lado, alarga-se a «culturalização» 
de todas as mercadorias: «desapareceram as antigas oposições 
entre economia e quotidiano, mercado e criação, dinheiro 
e arte, tendo perdido o essencial do seu fundamento e da 
sua realidade social. Deu-se uma revolução: enquanto, por 
um lado, a arte segue agora as regras do mundo mercantil e 
mediático, por outro, as tecnologias da informação, as indús-
trias culturais, as marcas e o próprio capitalismo constroem 
uma cultura, ou seja, um sistema de valores, de objectivos 
e de mitos» (A Cultura-Mundo. Resposta a uma sociedade 
desorientada, Lisboa, Edições 70, 2010, p.15).
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Podem considerar-se três fases na história do estatuto 
da cultura. Na primeira, de enquadramento tradicional, ela 
não era uma esfera autónoma, antes se encontrava como 
que disseminada pelos interstícios da sociedade, fossem eles 
religiosos ou políticos, clânicos ou mágicos. Na segunda, que 
emerge com as democracias modernas e com a afirmação 
dos valores de igualdade, da liberdade e da laicidade, tudo 
começa a mudar no sentido da sua autonomia. Por um lado, 
diversificando-se por vários domínios: jurídico, literário, 
ético, científico, etc. E, por outro lado, assumindo um ideal 
universalista contra os particularismos das tradições, em 
nome de um desígnio de progresso que consagrava o futuro 
como a dimensão essencial da vida dos povos. 

Por fim, com a hipermodernidade, entra-se numa terceira 
fase, a da cultura-mundo: o mercado impõe um imaginário 
de competição e de consumo a todas as atividades, a cultura 
industrializa-se sob múltiplas formas, os media e as redes 
digitais tornam-se operadores incontornáveis da percepção – e 
da criação – do mundo, a dinâmica individualista dá a este 
conjunto de fatores uma configuração inédita. 

Tudo isto tem efeitos extremamente controversos, que 
convergem numa grande desorientação e que colocam grandes 
desafios à cultura. Lipovetsky destaca três: o primeiro tem 
que ver com as novas articulações que se desenvolvem entre 
a cultura e a economia, onde um novo continente se abre. 
O segundo decorre das consequências da mercantilização da 
cultura, com particular atenção a fenómenos como o da infan-
tilização dos consumidores, o do empobrecimento intelectual 
dos conteúdos culturais ou o dos riscos que corre a criação. 
O terceiro aponta para o modo como, sob a pressão da glo-
balização, acaba por ser no âmbito da cultura que explodem 
os grandes antagonismos do nosso tempo: das guerras da 
memória até à reivindicação das identidades, das fricções da 
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laicidade até à multiforme irrupção do religioso, da defesa 
das línguas até aos conflitos de valores. 

Desenha-se assim um novo imperativo: o de, diz G. Lipo-
vetsky, civilizar a cultura-mundo. O que exige várias coisas: 
uma aposta na inteligência e na criatividade, concebidas 
sobretudo em termos de qualidade. Uma outra familiaridade 
com a História. Um paradigma completamente diferente de 
abordagem da escola e das suas missões. Um novo conceito 
e uma nova exigência em relação à cultura geral, que ajude 
a humanidade a tornar o mundo mais compreensível e mais 
habitável. 

Como ele afirmou, retomando as suas intuições originais 
d’A Era do Vazio num interessante balanço das décadas que 
vão de 1980 a 2010, «a sociedade de distração e de hipercon-
sumo não fez periclitar o desejo de compreender e de refletir, 
tanto mais que a desintegração dos poderosos enquadramen-
tos colectivos fez reaparecer uma nova necessidade de sentido, 
de crítica e de inteligibilidade de conjunto (...). A educação, 
as ciências, as técnicas, os sistemas de informação relançam 
constantemente o questionamento humano, recriando a 
necessidade de apreender o sentido perdido do nosso mundo.» 
(De quoi l’avenir intelectuel sera-t-il fait?, Gallimard, 2010, 
pp. 285/286) – sentido esse que, para Gilles Lipovetsky, se 
encontra sempre na identificação e na compreensão da lógica 
eminentemente paradoxal do nosso tempo.

manueL maria carriLho

          


