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I 

Com a aceleração da globalização graças ao desenvolvimento das tecnologias de informação, registou-

se uma multiplicação sem paralelo na forma e nos conteúdos a que acedemos diariamente. Aquilo que 

em teoria seria o sonho de muitos dos nossos antepassados, impedidos de ter uma visão mais completa 

do mundo e/ou limitados a canais oficiais, tornou-se num problema tão ou mais grave que o 

obscurantismo informativo que marcaram séculos da nossa existência. Se num cenário de falta de 

informação a curiosidade suscita o ímpeto de querer saber, num cenário de excesso informativo vemos 

o oposto: nunca como hoje tivemos acesso a tanta informação e o resultado desta “via verde” é um 

crescente desprendimento face ao que nos rodeia. A liberdade de acesso à informação pela qual tantos 

batalharam está a virar-se contra os próprios homens. 

Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, autores de “A Cultura-Mundo – Resposta a uma sociedade 

desorientada”, têm trabalhado sobre a questão acima suscitada ao longo da sua carreira académica, 

apresentando-se como críticos daquilo a que chamam de Cultura Mundo
1
 e de Hipercultura Universal, 

provocadas pela “excrescência dos produtos, das imagens e da informação” que criou um mundo onde 

“a desordem já não nasce do que falta, mas do hiper”, do excesso. A coincidência do fim da Guerra 

Fria com a disseminação da internet acabou por levar à expansão rápida de uma visão do mundo, com 

a Lei dos mercados a perder concorrência e o contrapeso que podia conter o seu ímpeto.  

Esta é a era da “Hipermodernidade”, dizem Lipovetsky e Serroy: “O que triunfa e se difunde em todo 

o lado é o imaginário da competição, a cultura do mercado, que redefinem os domínios da vida social 

e cultural
2
.” O mercado colonizou a cultura e a economia passou a ditar a produção cultural. Esta nova 

ordem avançou para a anexação da cultura como sua, transformando-a não numa forma de ver, 

explicar ou criticar o que nos rodeia, mas em parte integrante do consumo – o motor e raison d’être do 

mundo Hipermoderno. Mas ao criar uma cultura global destruturou-se a tradicional e com ela os laços 

de proximidade que tanta gente uniam. A nossa identidade já não depende do que nos rodeia mas de 

estímulos, marcas e informações globais. “A globalização, abreviatura de tudo, desde a internet até à 

escala inédita da permuta económica transnacional, acelerou a vida das pessoas de maneiras que os 

seus pais ou avós dificilmente teriam imaginado. Muito do que parecera familiar e permanente durante 

décadas, ou séculos, está agora a cair no esquecimento
3
”, avalia por seu turno Tony Judt, no seu 

diagnóstico ao séc. XX. A cultura tradicional “humanista e literária que era a base indispensável da 

educação vê-se também abalada, sendo rejeitada cada vez mais pelas novas gerações
4
”.  

                                                             
1
 “A expressão ‘cultura-mundo’ designa a época da expansão assombrosa do universo da comunicação, da informação e da 

mediatização”, in LIPOVETSY, Gilles, SERROY, Jean, A Cultura-Mundo – Resposta a uma sociedade desorientada, Edições 70, 
Janeiro 2010, p. 14 
2
 Lipovetsky, p. 19 

3
 JUDT, Tony, O Século XX Esquecido, Edições 70, Março 2009, p. 16/17 

4
 Lipovetsky, p. 28 
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As ramificações da Cultura-Mundo vão, todavia, mais além. Criou-se uma cultura para vender 

globalmente produtos, ideias, conceitos ou versões da história que também servem para justificar actos 

ou guerras
5
 que de outra forma seriam injustificáveis, sendo este o maior risco do novo obscurantismo 

que os homens enfrentam. “Trata-se de uma cultura-mundo que não é o reflexo do mundo, mas que o 

constitui, o engendra, o modela, o faz evoluir, e tudo isto de forma planetária
6
.” Se em tempos a 

produção cultural servia para fazer oposição ou questionar a norma vigente, hoje passou a ser uma das 

armas dessa norma. “Deu-se uma revolução: enquanto, por um lado, a arte segue as regras do mundo 

mercantil e mediático, por outro, as tecnologias, as indústrias culturais, as marcas e o próprio 

capitalismo constroem uma cultura, ou seja, um sistema de valores, objectivos e mitos
7
.” Para os 

autores, esta é o terceiro patamar evolutivo da relação entre a cultura e o todo social. Lipovetsky e 

Serroy identificam o primeiro patamar como a fase onde a informação era transmitida de geração em 

geração, preservando e reforçando a intimidade entre o “eu”, o que me está próximo e a religião. A 

esta seguiu-se a revolução cultural imposta pela democratização e secularização, onde a cultura passou 

a servir para questionar e opor-se a regras por vezes inquestionáveis, superando o poder da igreja, 

tradições e superstições. Por fim, diagnosticam Lipotvetsky e Serroy, vivemos hoje no terceiro 

patamar da relação cultura-todo, onde as novas tecnologias, o consumo superabundante e a imposição 

da lógica economicista na cultura fez desta “uma janela para o mundo” que, todavia, “não cessa de 

remodelar os nossos conhecimentos sobre ele, difunde por todo o planeta vagas sucessivas de imagens, 

filmes, músicas, séries televisivas e espectáculos desportivos e transforma a vida política, os modos de 

existência e a vida cultural, impondo-lhes um novo modo de consagração e a lógica do espectáculo
8
.”  

Esta „espectacularização‟ da cultura e da informação acaba por facilitar a manipulação e infantilização 

das opiniões, já que também a informação se tornou numa mercadoria para vender, tendo assim que 

ser transformada num “espectáculo” e não em notícias, opiniões ou debates sérios. Veja-se que são 

cada vez mais raros os sítios de internet de jornais, televisões ou rádios onde a importância e o espaço 

dado às notícias corresponde à sua importância de facto. Quantas manchetes ou aberturas de 

noticiários não se reduzem a meros soundbytes de políticos ávidos de aparecer nos ecrãs? Culpa não só 

da infantilização mas também da transformação da informação em algo para consumo rápido, imediato 

e instantâneo, de preferência sem exigir espírito crítico. Este retrocesso da substância da informação, 

como ocorreu em tantos outros sectores, veio do triunfo da lógica economicista também na 

comunicação social. Mas há outro triunfo a servir de base à lógica agora dominante: as prioridades 

pessoais obedecem cada vez mais aos estímulos em que o “ter” é superior ao “saber”. “O zombie 

multiplica-se sob os nossos olhos. É feliz, aparentemente. „O espírito do mercado sussurra-lhe que a 

felicidade consiste em satisfazer todos os seus desejos.‟ E dado que os seus desejos são os do mercado, 

                                                             
5
 Veja-se a este respeito a quantidade de séries ou filmes norte-americanos que desde 11 de Setembro de 2001 apresentam 

a tortura como um mal necessário para a segurança do país e/ou do planeta.  
6
 Lipovetsky, p. 16 

7
 Idem, p. 15 

8
 Idem, p. 14 
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só são suscitados para serem satisfeitos. O zombie é feliz na medida em que não pensa e não sofre. Se 

pensar, já não é um zombie9
”, diagnostica agora Dominique Venner. A “Grande Desorientação” 

identificada por Lipovetsky e Serroy chega também por esta via.  

II 

A referência ao “zombie” chega-nos de um historiador e ensaísta próximo à ala mais radical da direita 

francesa, cujos escritos vão de encontro ao diagnóstico de Serroy e Lipovetsky. Mas a interpretação 

vai além de ideologia ou nacionalidade. Tanto em Judt, social-democrata, como em Hobsbawm, 

marxista, encontramos diagnósticos semelhantes. Aliás, o risco do capitalismo já era identificado
10

 no 

início do séc. XX: “Weber já tinha visto em 1920 que a modernidade regida só pelo lucro engendrará 

uma implacável racionalização da vida humana, amputando-a do lado afectivo. Em vez de ser vivida 

como uma emancipação, essa mudança tinha levado a uma total submissão aos desejos e aos bens 

materiais, o que o sociólogo simbolizara pela imagem da „jaula de aço‟
11

.”  

Lipovetsky e Serroy apontam a queda do Muro de Berlim como a porta de entrada do mundo na 

“Hipermodernidade”, com a vitória do liberalismo sobre o comunismo e a não substituição deste por 

uma outra ideologia de peso, a deixar as sociedades sem forma de resistir. Esta balança só com um 

peso, porém, empurrou o mundo não para um ciclo de paz mas para a desorientação: “Quanto mais os 

princípios do liberalismo moderno – o indivíduo, o mercado – governam o mundo democrático, mais 

nos encontramos desamparados com a sua aplicação. Nunca tivemos acesso a tanta informação (…), 

mas nunca o sentimento de compreensão do mundo pareceu tão frágil e confuso
12

.” Os autores 

apontam o “desmoronamento dos grandes sistemas ideológico-políticos que estruturavam o conflito 

Este-Oeste e a ordem mundializada” como uma das maiores razões desta desorientação: “A Cultura-

Mundo da Hipermodernidade coincide com o fim da Guerra Fria e, mais em geral, com a dissolução 

das ideologias progressistas que afirmavam que a História tinha um sentido, que ela avançava 

necessariamente para a liberdade e a felicidade.” O curto-prazo, o único tempo em que vive o 

mercado, não deixa pensar no amanhã quanto mais no sentido da História. 

Se Lipovetsky e Serroy fecham a análise à luta entre liberalismo e comunismo, Venner vai mais longe 

e recorda que no séc. XX foram quatro as ideologias em guerra: “Wilson anunciava o advento da paz e 

prosperidade pela democracia e a liberdade de comércio. Lenine prometia uma sociedade igualitária, 

liberta da necessidade de exploração. Mussolini projectava responder à crise do Estado moderno 

forjando uma nação unida e forte, uma nação de produtores e de soldados. Hitler tencionava fundar o 

                                                             
9
 VENNER, Dominique, O Século de 1914, Civilização Editora, 2009, p. 445 

10
 Também os escritos de Milan Kundera ou Aldous Huxley podem ser vistos como alertas para os problemas que o 

capitalismo desenfreado implica. 
11

 Venner, P. 425 
12

 Lipovetsky, p. 25 
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Reich invencível dos alemães pela conquista do seu espaço vital
13

.” Seguiu-se nova guerra e “no que 

se refere ao séc. XX europeu há um antes e um depois de 1945. Antes, a Europa fervilha de energias 

intactas. Depois, acabou-se. Antes, para o bem e para o mal, toma os seus modelos de si própria, num 

fundo de ideias que lhe pertencem. Depois, os seus modelos ser-lhe-ão impostos pelas potências 

vitoriosas e, em muitos casos, ocupantes: o democratismo americano e o comunismo
14

”. Foi a partir 

daqui que o liberalismo se impôs. “A 2ª Guerra, que foi vivida pelo conjunto dos europeus como uma 

terrível calamidade, favoreceu como nunca, em contrapartida, o enriquecimento e o bem-estar dos 

norte-americanos.” A Europa como alternativa ideológica desapareceu. 

III 

Não foi só o comunismo que caiu com o Muro de Berlim, foi todo o socialismo, já que a queda 

soviética foi de tal forma marcante que contagiou as ramificações socialistas que poderiam sobreviver-

lhe. “O colapso da URSS, como é natural, chamou a atenção para o fracasso do comunismo, ou seja, 

da tentativa de basear toda uma economia na propriedade universal do Estado”, diagnostica 

Hobsbawm. “Todas as outras formas históricas do ideal socialista haviam suposto uma economia 

baseada na propriedade social de todos os meios (…). Daí esse fracasso ter também arruinado as 

aspirações do socialismo não comunista, marxista ou qualquer outro
15

”. Para este autor, a morte 

prematura de qualquer ramificação de esquerda durante e depois da Guerra Fria não só impediu que o 

liberalismo conhecesse o seu declínio como foi um factor que potenciou a “Grande Desorientação”. 

Na visão de Hobsbawm, “a contra-utopia oposta à soviética também se achava notoriamente em 

bancarrota” antes do fim da Guerra Fria, situação piorada “quando se fizeram tentativas para se 

instituir a curto-prazo essas economias de laissez-faire em substituição das antigas economias 

soviético-socialistas, através de terapias de choque recomendadas por assessores ocidentais
16

”. 

Contudo, “a ausência de uma ameaça política” e também o “processo de globalização, reforçado pela 

desmontagem dos mecanismos nacionais para proteger as vítimas da livre economia global dos custos 

sociais daquilo que se descrevia orgulhosamente como o „sistema de criação de riqueza‟”, acabaram 

por impedir um “retorno ao realismo” que, diz Hobsbawm, teria levado as sociedades no séc. XXI não 

a “regozijar-se sobre o cadáver do comunismo, mas pensar, uma vez mais, nos defeitos inatos do 

capitalismo
17

”. E o regresso do capitalismo
18

 em força e sem entraves arrastou o resto: “O declínio dos 

partidos de massas organizados com base em classes, ideologias, ou ambas, eliminou a grande 

máquina social para transformar homens e mulheres em cidadãos politicamente activos. Para a maioria 

                                                             
13

 Venner, p. 10 
14

 Venner, p. 24 
15

 HOBSBAWM, Eric, A Era dos Extremos – A História do Século XX, Editorial Presença, Maio 2014, p. 547 
16

 Hobsbawm, p. 547 
17

 Hobsbawm, p. 557 
18

  Sobre a “não-morte” do liberalismo note-se que as terapias da troika aplicadas na Grécia, Portugal ou Irlanda não são 
mais que as “terapias de choque” que Hobsbawm identificou no final do séc. XX, aplicadas nos países de Leste. 
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das pessoas, mesmo a identificação colectiva com o seu país vinha agora mais facilmente dos 

desportos (…) do que das instituições do Estado”. Culpa da “riqueza, da privatização da vida e do 

egoísmo do consumo
19

”.  

O declínio da esquerda, porém, tem um peso maior na rota para a “Grande Desorientação”. Sem 

esquerda ou suas ramificações caímos na ideia da falta de alternativa, uma lógica com vários 

problemas, aponta Tony Judt. “As democracias em que não existem escolhas políticas significativas a 

fazer, onde a política económica é tudo o que realmente conta – e onde é grandemente determinada 

por actores não políticos (bancos centrais, agências internacionais, ou empresas transnacionais) – 

podem ou deixar de ser democracias funcionais ou conciliar uma vez mais a política da frustração e do 

ressentimento político
20

.” Judt já no início do séc. XXI criticava a “insistência, presunçosa e pacífica 

entre os comentadores, políticos e peritos, de que o consenso político de hoje – à falta de qualquer 

alternativa clara – é condição para qualquer democracia moderna bem gerida, e irá durar 

indefinidamente; de que aqueles que se lhe opõem, estão ou mal informados ou de má-fé, e de 

qualquer modo condenados à irrelevância
21

”. 

IV 

A unanimidade que a Cultura-Mundo exige em relação aos mercados surge, assim, como o garante do 

domínio desse mesmo mercado: se o liberalismo aproveitou a falta de concorrência para estender o seu 

domínio assim que o garantiu passou a empurrar para o esquecimento qualquer ideia oposta. É 

simples: se o mercado domina e decide os estímulos, os estímulos contra o mercado não serão 

disseminados. Para os autores a questão não é tanto a dificuldade em novas ou antigas ideologias 

recuperarem a força mas sim a existência de duas únicas correntes. “A abertura dos mercados seria 

sinal de eficácia e transparência dum modelo, mas a realidade é um caos cada vez maior, um 

capitalismo de sismos incontrolados. Que modelo poderá ainda suscitar adesão, quando as economias 

planificadas faliram e a fuga para a frente da globalização implica big bangs que se repetem
22

?”  

Chegados aqui vemos como as sociedades se encontram no que pode ser um ponto de viragem 

dramático. É que aceitar a ideia – ou veiculá-la – de que em democracia não há alternativas é decretar 

a morte da própria democracia, razão pela qual um número crescente de pessoas procura associar-se a 

posições políticas crescentemente radicais, como quem diz que prefere uma qualquer alternativa a não 

ter alternativa. Estes movimentos abrem a porta a “novas divergências e novas fogueiras, que vêm 

atiçar novamente os centros poíticos e económicos que constituem o fundo dos conflitos humanos
23

”.  

                                                             
19

 Hobsbawm, p. 563 
20

 Judt, p. 23 
21

 Judt, p. 153 
22

 Lipovetsky, p. 27 
23 Idem, p. 36 
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