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substituindo-a por uma ideia justa.” 

Lautréamont 
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RESUMO 

 

O tema proposto nesta pesquisa procura esclarecer e estabelecer uma ligação conceitual entre 

a teoria da cultura de massa, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, presente em Dialética do 

Esclarecimento e a teoria crítica da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord. Estas reflexões 

teóricas foram influenciadas pela crítica da economia política de Marx, a começar pelo 

próprio conceito de “modernidade”, que seria a civilização capitalista ocidental produtora de 

mercadorias, baseada na economia de mercado, no valor de troca, na propriedade privada, na 

reificação da consciência e da realidade, na racionalidade instrumental e na quantificação da 

vida. Primeiramente, exporemos a teoria crítica da Indústria Cultural junto à sociabilidade 

espetacular do mundo contemporâneo, que inclui as produções culturais, as relações sociais 

dos indivíduos entre si e com a natureza. Junto a essa reflexão analisaremos a abordagens 

benjaminianas sobre o capitalisno como religião. Num segundo momento, desenvolveremos 

os conceitos da indústria cultural e do espetáculo no século XXI, reinterpretando 

reflexivamente as ideias-chave desses autores dentro do novo cenário global fundado na 

virtualização da vida através da internet, onde as pessoas constroem uma experiência social na 

virtualidade. A virtualização da experiência é um dispositivo social de controle e dominação 

da existência reificada dos indivíduos, submetendo-os ao princípio identitário das imagens 

espetaculares. Com isso, a vida aparece como uma real superficialidade e nulidade perante a 

indústria espetacular, desprovida de um sentido histórico autêntico e próprio, em que a própria 

linguagem é reificada. Trata-se, aqui, não da tecnologia em si ou de sua efetiva potencialidade 

para uma nova forma de práxis emancipatória, mas do conteúdo estruturalmente alienado e 

objetivamente autoritário da cultura de massas capitalista e a forma como as novas 

tecnologias reproduzem essas relações de controle, que embotam o pensamento crítico. É a 

forma e a estrutura da tecnologia que obedecem aos imperativos da relação social capitalista 

de dominação da natureza interna do indivíduo e da natureza externa do mundo. 

 

Palavras-chave: Indústria Cultural. Subjetividade Automática. Sociedade do Espetáculo. 



ABSTRACT 

 

The proposed theme in this research looks over to find out and to set up a conceptual 

connection among Theodor Adorno’s critical theory and Max Horkheimer’s, current in 

Enlightment Dialetic and Guy Debord’s critical theory from The Society of the Spectacle. 

These theoretical reflections were influenced by Marx’s work, A Contribution to the Critique 

of  Political Economy, setted out by the very “Modernity” concept, which would be the 

commodity-based Western-capitalist civilization based on market economy, on exchange 

value, on private property, on awareness reification and on reality, in instrumental rationality 

and in life quantification. Firstly we will explain the Cultural Industry Critical theory joined 

by the contemporary world spectacular sociability, which includes the human being social 

relations between each other and nature itself. Entwined to this reflections we will analyse the 

benjaminian’s aproaches about capitalism as a religion. In another moment, we will expand 

the cultural industry and the spectacle concepts in the twenty-first century, reflectively 

reinterprating the key ideas of these authors in the new global scenery, entrenched on life 

virtualization through internet, where people build up a social experience on virtuality. 

Empiricism virtualization is a social device of control and dominance upon personal reified 

existence, submitting them to characteristically origins of spectacular images. With that, life 

seems to a real feebleness and nothingness in the presence of spectacular industry, deprived of 

a authentical historical meaning, in which language itself is reified. We consider here, nor the 

technology itself or its real potentiality to a new way of redeemer praxis, but the structuraly 

alienated and authoritarism objectively content of capitalist mass culture and the way in which 

new technologies reiterates theses controlled relations, which block critical thinking. It is the 

method and its technology anatomy that concur to capitalist social relations adjuration of 

individual inner nature domination and outward world’s nature. 

 

Keywords: Cultural Industry. Automatic Subjectiveness. Spectacle Society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Teoria Crítica da Indústria Cultural, que atribui ao conceito de verdade um 

“núcleo temporal” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 9), começa a ser formulada a partir 

da crítica ao Esclarecimento. Com a crítica do Esclarecimento, pode-se inferir que a crítica 

feita tem como objeto a própria modernidade, cujas raízes remontam não só ao movimento 

das luzes do século XVIII, com o surgimento e aperfeiçoamento da imprensa e de uma 

“racionalidade instrumental”, mas à antiguidade grega mítica, tendo em vista o processo de 

“superação da consciência mítica”. Há, segundo Adorno e Horkheimer, uma relação intrínseca 

entre mito e Esclarecimento. 

Os autores da Dialética do Esclarecimento denunciam que, para que toda a vida 

seja concebida através dessa relação fetichista moderna1, as qualidades sensíveis dos objetos e 

dos sujeitos são dissolvidas nesse modus de percepção típico da ideologia iluminista burguesa. 

Eles apontam que: 

 

O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. O preço 

que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que 

exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se 

comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode manipulá-los. O 

homem de ciência conhece as coisas na medida que pode fazê-las. É assim que seu 

em-si torna para-ele. Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se como 

sempre a mesma, como substrato da dominação. (Adorno; Horkheimer, 1985, p. 24). 

 

Então, como para Marx também, as coisas só são o que elas são transformando-se 

naquilo que não são, ou seja, através de um processo de abstração, pelo qual se convertem em 

expressão dessa consciência objectual. A subjetividade concorrencial capitalista rebaixa o 

mundo e as relações sociais a seus meros portadores e executores da lógica autotélica do 

capital, inclusive a própria produção artística e científica. Já a teoria crítica da sociedade do 

espetáculo de Guy Debord, também vem muito a contribuir para a crítica da modernidade, 

mostrando-se, pois, extremamente atual. Em um mundo onde os sujeitos vivem numa relação 

ditada pelos imperativos econômicos. 

 A teoria crítica dos frankfurtianos, analisando os fundamentos próprios da 

modernidade é claramente inspirada pela teoria de Marx, pois procurou construir uma crítica 

                                                 
1“Benjamin com seu pensamento” teológico” dialético concebeu radicalmente o caráter negativo da 

sociabilidade moderna: O moderno, o tempo do inferno. Os castigos do inferno são sempre o que há de mais 

novo neste domínio. Não se trata do fato de que acontece “sempre o mesmo” (a fortiori, aqui não se trata de um 

caso de eterno retorno) e, sim, do fato de que o resto do mundo, a imensa cabeça, nunca muda naquilo que é o 

mais novo, que este “mais novo” permanece sempre o mesmo em todas as suas partes. É isto que constitui a 

eternidade do inferno e o desejo de novidade dos sádicos. Determinar a totalidade dos traços em que o 

“moderno” que se manifesta significa representar o inferno”. (BENJAMIN, 2009, p. 921/22). 
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da própria ontologia burguesa do progresso e do pensamento iluminista enquanto expressões 

teóricas da abstração social real do fetichismo da mercadoria. Refletiremos justamente sobre o 

invólucro apriorístico da consciência social do qual se deduz a forma da moderna arquitetura 

da realidade, da relação abstrato-concreto e do movimento antagônico do capital, bem como 

sua implicação nas relações sociais da cultura do consumo de massas  da sociedade 

contemporânea, marcada pelas suas relações de fetiche e de subjetividades concorrenciais que 

apresentam obstáculos à reflexão não apenas no que tange a conteúdos, mas igualmente ao 

nível da referência da forma social de vida no contexto apriorístico da constituição fetichista 

No primeiro momento abordaremos a teoria de Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, presente em Dialética do Esclarecimento e a teoria crítica da sociedade do 

espetáculo de Guy Debord. Analisaremos a teoria crítica da indústria cultural junto à 

sociabilidade espetacular do mundo contemporâneo, procurando demonstrar como a 

subjetividade reificada específica da sociabilidade iluminista burguesa coloca em marcha o 

processo de abstração autodestrutivo típico do capitalismo, que inclui as produções culturais, 

as relações sociais dos indivíduos entre si e com a natureza. Junto a essa reflexão 

analisaremos as abordagens benjaminianas sobre o capitalismo como religião, que vêm 

corroborar com crítica tanto de Debord, também como a teoria adorniana para com a 

metafísica real do capital e seu apriorismo transcendental. 

No segundo momento abordaremos a virtualização da vida na indústria cultural 

espetacular contemporâneo utilizando conceitos dos autores citados a acima, como também 

dialogando com autores contemporâneos. Destarte refletiremos sobre o processo no qual as 

pessoas constroem uma experiência social na virtualidade. Esta virtualização da experiência é 

um dispositivo social de controle e dominação da existência reificada dos indivíduos, que 

submete-os ao princípio identitário das imagens espetaculares. Com isso, a vida aparece como 

uma real superficialidade e nulidade perante a indústria espetacular, desprovida de um sentido 

histórico autêntico e próprio, em que a própria linguagem é reificada. Trata-se, aqui, não da 

tecnologia em si ou de sua efetiva potencialidade para uma nova forma de práxis 

emancipatória, mas do conteúdo estruturalmente alienado e objetivamente autoritário da 

cultura de massas capitalista e a forma como as novas tecnologias reproduzem essas relações 

de controle, que embotam o pensamento crítico. É a forma e a estrutura da tecnologia que 

obedecem aos imperativos da relação social capitalista de dominação da natureza interna do 

indivíduo e da natureza externa do mundo. 

 Para finalizar faremos uma análise do período de crise estrutural no capitalismo 

contemporâneo, o retorno do fascismo e o estado exceção universal implantado pelo 
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capitalismo no século XXI, no qual transformou a sociedade fetichista inerente a própria 

subjetividade mercantilista em algo muito pior que os antigos dogmas religiosos. Desta forma 

a questão de um progresso da racionalidade iluminista capitalista é posta em questão. Assim 

concebemos a atual forma de sociabilidade dos sujeitos concorrenciais, como um estágio, 

dentro das relações fetichista da pré-história humana conceituada por Marx em sua crítica à 

economia política. 
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2 A METAFÍSICA DA INDÚSTRIA CULTURAL ESPETACULAR 

 

No final dos anos 80 e início dos 90 surgiu o conceito sobre o Fim da História 

atribuído ao economista político nipo-estadunidense Francis Fukuyama. Essa corrente que 

tomou corpo no final do século XX retoma o pensamento de Hegel no qual este concebe a 

civilização ocidental moderna como realização do espírito universal da razão emancipadora. 

Com a queda da União Soviética em 1989, esse pensamento hegeliano tinha se realizado e o 

capitalismo havia se mostrado como uma forma superior de socialização superando seu 

modelo concorrente, o comunismo soviético. Desta maneira, a forma capitalista se constituía 

como suprassumo de uma sociedade esclarecida e por isso já não tinha sentido falar de 

mudança de modelo socioeconômico, muito menos de revolução. Assim o liberalismo 

ocidental, guiado pela mão invisível do mercado, havia se colocado como a consumação 

escatológica da racionalidade humana. 

Na contramão desse pensamento, há dois filósofos do século XX, o francês Guy 

Debord e o alemão Theodor Adorno. Para esses pensadores o capitalismo não é uma forma 

emancipadora de sociabilidade e muito menos o mais perfeito modelo econômico-político que 

a humanidade poderia ter alcançado. Na verdade, deu-se o oposto disso. 

Vivemos numa época de ceticismo generalizado e que, paradoxalmente, produziu 

o retorno do fanatismo religioso e do fascismo. Um período em que as categorias capitalistas 

como dinheiro, Estado, política econômica se encrustaram no corpo e na alma das pessoas em 

toda parte do globo e onde questioná-las tornou-se um tabu perante a intelligentsia pós-

moderna. A existência do capitalismo converteu-se em algo tão inquestionável quanto a 

existência do oxigênio para o pensamento hegemônico contemporâneo. 

Aqui iremos tratar dois conceitos fundamentais: o conceito de espetáculo, na obra 

de Debord e a Industria Cultural na de Adorno. Esses dois pensadores foram influenciados 

profundamente pela teoria marxiana sobre o fetichismo da mercadoria2. Para esse 

pensamento, o capitalismo é uma forma de relação social reificada onde as pessoas não têm 

consciência de si mesma e agem de forma automática produzindo uma realidade estranhada. 

Assim o capitalismo é apresentado como uma nova forma de “religiosidade” que não evoca o 

                                                 
2 “Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Mas sua análise revela como uma 

coisa muito intrincada, plena de sutilezas metafísicas e caprichos teológicos. Quando é valor de uso, nela não há 

nada de misterioso, seja do ponto de vista de que ela satisfaz necessidades humanas por meio de suas 

propriedades como produto do trabalho humano. É evidente que o homem, por meio de sua atividade, altera as 

formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. Por exemplo, a forma da madeira é altera quando dela se 

faz uma mesa. No entanto, a mesa continua sendo madeira, uma coisa sensível e banal. Mas tão logo aparece 

como mercadoria, ela se transforma numa coisa sensível-suprassensível”. (MARX, 2013, P 146). 
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além da divindade onisciente e onipotente, mas introduz no plano terrestre uma abstração 

fantasmagórica que rege a vida em toda sociedade contemporânea. 

Hoje a teoria debordiana do espetáculo está se tornando um modismo, 

principalmente nas áreas de publicidade e do jornalismo, como já havia acontecido com a 

teoria de Adorno sobre a indústria cultural. Na sua grande maioria, essas determinadas visões 

analisaram o problema apenas como se tratasse de um enorme bombardeamento das mídias na 

vida particular do indivíduo. Assim, este teria perdido sua essência, que seria constituída de 

uma personalidade autêntica e de uma certa autonomia privada.     Dessa maneira, a teoria 

debordiana foi utilizada unicamente para criticar os excessos das grandes indústrias do ramo 

midiático. Mas para Debord, uma tal apropriação do conceito de espetáculo é errônea e 

superficial, “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social mediada 

por imagens”. (DEBORD, 2016, §4). Para Debord as mídias representam um aspecto 

fenomênico de uma relação social reificada ditada pela lógica da mercadoria. É sua forma 

mais superficial.  “O espetáculo não pode ser compreendido como o abuso de um mundo da 

visão, o produto das técnicas de difusão maciça das imagens. Ele é uma Weltanschauung que 

se tornou efetiva, materialmente traduzida. É uma visão de mundo que se objetivou”. 

(DEBORD, 2016, §5). O aspecto midiático espetacular expressa a estrutura de toda a 

sociedade dominada pelo fetichismo da mercadoria. Deste modo poderíamos conceber o 

poder midiático como a ponta do iceberg de uma relação social fantasmagórica que se 

consumou no mundo contemporâneo: 

 

Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o 

projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real, uma 

decoração que lhe é acrescentada. É o amago do irrealismo da sociedade real. Sob 

todas as suas formas particulares – informação ou propaganda, publicidade ou 

consumo direto de divertimentos-, o espetáculo constitui o modelo atual da vida 

dominante na sociedade. É a afirmação onipresente da escolha já feita na produção, 

e o consumo que decorre dessa escolha. Forma e conteúdo do espetáculo são, de 

modo idêntico, a justificativa total das condições e dos fins do sistema existente. O 

espetáculo também é a presença permanente dessa justificativa, como ocupação da 

maior parte do tempo vivido fora da produção moderna. (Debord, 2016, p. 14-15). 

  

Em 1944, mais de 20 anos antes do lançamento da Sociedade do Espetáculo, 

Theodor Adorno juntamente com seu amigo Max Horkheimer lançaram o livro Dialética do 

Esclarecimento, que traz pela primeira vez um capítulo sobre a indústria cultural, onde eles 

analisam as novas formas de dominação e controle na sociedade capitalista do século XX. 

Diferentemente do século XIX onde os trabalhadores, apesar das suas longas e cruéis jornadas 

de trabalho, poderiam se desprender da lógica do sistema fabril, nos seus momentos fora do 

trabalho, agora já não tinham como escapar da lógica capitalista, devido ao fato de o sistema 
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ter subsumido a quase totalidade das relações sociais e privadas fora do ambiente laboral. 

Dessa maneira, os momentos da vida que ainda não haviam sido cooptados foram absorvidos 

pela lógica da mercadoria: 

 
Em seu lazer, as pessoas devem se orientar por essa unidade que caracteriza a 

produção. A função que o esquematismo kantiano ainda atribuía ao sujeito, a saber, 

referir de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é tomada 

ao sujeito pela indústria. O esquematismo é o primeiro serviço prestado por ela ao 

cliente. Na alma devia atuar um mecanismo secreto destinado a preparar os dados 

imediatos de modo a se ajustarem ao sistema da razão pura. Mas o segredo está hoje 

decifrado. Muito embora o planejamento do mecanismo pelos organizadores dos 

dados, isto é, pela indústria cultural, seja imposto a esta pelo peso da sociedade que 

permanece irracional apesar de toda a racionalização, essa tendência fatal é 

transformada em sua passagem pelas agências do capital do modo a aparecer como 

sábio desígnio dessas agencias. Para o consumidor, não há nada mais a clarificar que 

não tenha sido antecipado no esquematismo da produção. (Adorno-Horkheimer, 

1985, p 117). 

 

Podemos identificar nessa passagem acima a semelhança do pensamento 

debordiano com as reflexões frankfurtianas na dialética da indústria cultural. Seguindo esse 

raciocínio, a dominação anterior a era moderna se deu em uma base social em que as relações 

de poderes eram um reflexo do fetichismo religioso. Em cada sociedade existiu suas normas 

de condutas associadas a uma espécie de adoração a um ser superior (monoteísmo) ou várias 

entidades divinas (politeísmo). Através de milênios, a humanidade viveu sob a tutela de 

alguma fé religiosa, que era tão plural quanto às características singulares de cada povo e 

período. 

Nas relações sociais anteriores à era moderna, as condições da produção e das 

estruturas políticas eram de certo modo estabelecidas pelo “além”, mediadas através de 

projeções de uma substância absoluta divina e transcendente exterior ao mundo, que se 

encarnava na figura “Deus”. Estas estruturas sociais de reprodução e de dominação se 

apresentaram de forma personificada, se efetivando como um sistema de relações pessoais de 

dependência e de obrigação. No caso da metafísica real capitalista da modernidade, essa 

transcendência está de certo modo superada, dado que a substância fetichista projetada e sua 

essência como Absoluto tornou-se imediatamente terrena e social, sob a forma do capital. 

Nesse momento, as estruturas de poder e controle social já são uma relação imanente ao 

mundo, “direta” e já não “determinada pelo além”, embora o momento da transcendência 

continue a existir, na medida que a figura essencial do fetichismo, o “valor”, não constitui 

nenhuma essência diretamente física ou social, mas sim uma abstração não palpável, que 

paradoxalmente, por assim dizer, encarnou no “processo de metabolismo com a natureza” e 

nas relações sociais. Deste modo, a relação social assim constituída representa uma abstração 
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real, e não uma projeção de ideias meramente ideológica ou religiosa como no sentido pré-

moderno e muito menos uma mera abstração nominal. Segundo Debord: 

 

O espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa. A técnica espetacular não 

dissipou as nuvens religiosas em que os homens haviam colocado suas 

potencialidades, desligadas deles: ela apenas os ligou a uma base terrestre. Desse 

modo, é a vida mais terrestre que se torna opaca e irrespirável. Ela já não remete 

para o céu, mas abriga dentro de si a recusa absoluta, seu paraíso ilusório o 

espetáculo é a realização técnica do exílio, para o além, das potencialidades do 

homem; a cisão consumada no interior do homem. (Debord, 2016, p. 19). 

 

Para Debord o espetáculo é o movimento tautológico do capital em um nível tão 

avançado que transformou-se em imagem. “O espetáculo é o capital em tal grau de 

acumulação que se torna imagem” (DEBORD, 2016, p. 25). Assim, Debord atualiza a crítica à 

economia política realizada pelo filósofo Karl Marx no início de O Capital3. “Toda a vida das 

sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma 

imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma 

representação.” (DEBORD, 2016, p. 13). Para tanto, Debord utiliza o estilo criado pelo poeta 

uruguaio Isidore Ducasse4 o détournement (desvio) em suas poesias. Esse estilo consiste em 

um modo dialético negativo de atualização de pensamentos e reflexões. É uma correção 

histórica de algum pensamento. Aqui vemos também uma aproximação muito visível entre 

Debord e Walter Benjamin em sua obra a Passagens “Pode-se considerar um dos objetivos 

metodológicos deste trabalho é demonstrar um materialismo histórico que aniquilou em si a 

ideia de progresso... seu conceito fundamental não é o progresso, e sim a atualização” 

(BENJAMIN, 2009, p. 502). 

O espetáculo criticado por Debord não são exclusivamente as mídias nem a esfera 

cultural. O espetáculo é uma fase do capitalismo iniciado depois da Primeira Guerra Mundial, 

que engendra um processo no qual a vida vivida diretamente se encontra progressivamente 

substituída por imagens. O espetáculo pretende, ilusoriamente, compensar a pobreza da vida 

que as pessoas realmente vivem com imagens de felicidade. Sua função é manter as pessoas 

em um estado de dormência, desconhecendo a oportunidade de viver de forma autônoma e 

autêntica, sem pôr em causa a sociedade de classes. Debord designa “espetáculo” 

precisamente como sendo “a economia que se desenvolve para si mesma” e que “dominou 

                                                 
3 “A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece[erscheint] como uma “enorme 

coleção de mercadorias”, e a mercadoria individual, por sua vez, aparece como sua forma elementar.” (MARX, 

2013, p 113). 
4 “Isidore Lucien Ducasse nasceu no Uruguai a 4 de abril de 1846, filho de François Ducasse, funcionário do 

consulado francês em Montevidéu, e Celestine Jacquette Davezac, com quem François se casou a dois meses do 

nascimento de Isidore, e que morreria daí a um ano e oito meses. Em 1859, foi mandado para a França,” 

(Lautréamont, 2005, p. 14). 



17 

totalmente” os seres humanos (DEBORD, 2016, p. 17), fazendo com que “as mesmas forças 

que nos escaparam mostrem-se a nós em todo o seu vigor” (DEBORD, ibid., p. 24). Portanto, 

o fator constitutivo da sociedade do espetáculo é a separação que marca a práxis social global 

dos indivíduos, cuja unificação do mundo se dá de maneira falsa em uma representação 

fantasmagórica de imagens. E a linguagem do espetáculo é formada pelas formas simbólicas 

da mercadoria que invertem realmente o conteúdo sensível e concreto do mundo, em que o 

verdadeiro passa a ser um mero momento submetido ao auto movimento reificado do falso: as 

mercadorias são convertidas em imagens. “Mas o espetáculo não é identificável ao simples 

olhar, mesmo combinado ao ouvir. Ele é o que escapou à atividade dos homens, à 

reconsideração e à correção de sua obra. Ele é o contrário do diálogo. Portanto, onde há 

representação independente, o espetáculo se reconstitui”. (DEBORD, 2016, p.18). 

Essa inversão real do mundo tem uma implicação decisiva na cultura, porque, em 

geral, a cultura tem o papel de levar conhecimento e fazer as pessoas refletirem sobre sua arte 

e seus costumes, trazendo à tona questões que correm o risco de serem esquecidas. Quando a 

cultura, que é o campo do conhecimento e das diversas representações da experiência vivida 

na história da sociedade, passa a ganhar independência, seu poder de unificação dos vínculos 

sociais coletivos desaparece da vida do homem. Inicia-se um movimento unilateral de 

enriquecimento, que é ao mesmo tempo o declínio de sua independência. As ilusões 

ideológicas e a relativa autonomia da cultura criada pela história se apresentam também como 

decadência de sua história. “E toda história de vitórias da cultura pode ser compreendida 

como história da revelação de sua insuficiência, como uma marcha para a sua autossupressão” 

(DEBORD, 2016, p. 120). O desenvolvimento interno da cultura, segundo Debord, é movido 

pela luta entre a tradição e a inovação. Sob essa perspectiva, compreende-se que a inovação 

da cultura conduz inexoravelmente à supressão de toda separação, inclusive a dominação de 

classes. 

A sociedade do espetáculo é só parcialmente histórica, porque nesse contexto 

social a cultura é o sentido de um mundo demasiado insensato, no qual a comunicação 

sensível permanece parcial. O espetáculo domina os homens quando a economia já os 

dominou por completo e "não diz nada, além disto: o que aparece é bom, o que é bom 

aparece. A atitude que exige, por princípio, é a da aceitação passiva que, de fato, já obteve [...] 

por seu monopólio da aparência" (DEBORD, 2016, p. 16-17). O espetáculo se apresenta 

como uma enorme positividade indiscutível. A indústria cultural não é o resultado de uma lei 

evolutiva da tecnologia enquanto tal, assim como "o espetáculo não é um produto necessário 

do desenvolvimento técnico visto como um desenvolvimento natural" (DEBORD, ibid., p. 
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20). Tanto a indústria cultural quanto o espetáculo baseiam-se na identificação do espectador 

às imagens que lhe são propostas, o que equivale à renúncia a viver em primeira pessoa. O 

espetáculo é o lugar da separação do trabalho e da alienação das massas para a “conservação 

da inconsciência na mudança prática das condições de existência. É seu próprio produto e foi 

ele quem determinou as regras” (DEBORD, ibid., p. 21). O espetáculo é a negação visível da 

vida, porque as atividades produtiva e comunicativa dos indivíduos são organizadas pela 

aparência social de imagens mercantis, ao mesmo tempo abstratas e reais. No espetáculo 

moderno o que a sociedade “pode fazer” – o possível – opõe-se de todo ao que é permitido. 

Debord afirma a seguir que: 

 
A origem do espetáculo é a perda da unidade do mundo, e a expansão gigantesca do 

espetáculo moderno revela a totalidade dessa perda: a abstração de todo trabalho 

particular e a abstração geral da produção como um todo se traduzem perfeitamente 

no espetáculo, cujo modo de ser concreto é justamente a abstração. No espetáculo, 

uma parte do mundo se representa diante do mundo e lhe é superior [...] O 

espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado. (Debord, 2016, p. 23). 

 

Ainda segundo Debord, o espetáculo mostra-se ao mesmo tempo como uma 

parte da sociedade, onde ele é expressamente o setor que concentra todo olhar e toda 

consciência, e também como instrumento de unificação que realiza tão somente a linguagem 

oficial da separação generalizada. O espetáculo encontra nos meios de comunicação de massa 

sua manifestação superficial mais opressiva, tomado sob o aspecto restrito dá a impressão de 

invadir a sociedade como simples instrumentação neutra, contudo, esse aparelhamento nada 

tem de imparcial. Na sociedade do espetáculo, a realidade vivida é tomada por um estado de 

contemplação que reforça a cada instante a ordem do espetacular. Realidade e espetáculo se 

completam: “a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é 

a essência e a base da sociedade existente”. (DEBORD, 2016, p. 15) 

O verdadeiro passa a ser o momento do falso na realidade social invertida, e por 

mais que o espectador contemple, “quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes 

da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo”, menos ele 

vive, sendo assim ele não se sente em casa em nenhum lugar pois o espetáculo está em toda 

parte (DEBORD, 2016, p. 24). 

Para compreender melhor as reflexões dos pensadores frankfurtianos e de Debord 

é necessário uma análise do conceito do fetichismo da mercadoria elaborado por Marx de 

forma mais detalhada do primeiro capítulo de O Capital. Um momento da filosofia marxiana 

que foi marginalizada por grande parte do marxismo e taxada como obscurantismo filosófico, 

sendo muitas vezes aconselhado pular o primeiro capítulo. Por tais atitudes, fica fácil 
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entender a frase de Marx numa carta escrita a seu amigo Ruge, afirmando que não era 

marxista. Marx reflete radicalmente acerca do caráter fantasmagórico e abstrato da 

mercadoria. Ele começa a obra fazendo uma análise sobre a mercadoria e suas argúcias 

teológicas. No capítulo I de O Capital, Marx parte de uma equação lógica de identidade entre 

duas mercadorias: x da mercadoria A = y da mercadoria B. A partir daí, ele conclui que há 

algo de ‘oculto’ que não se apresenta de forma imediata nas determinações empíricas 

particulares das mercadorias, percebendo que não é “algo casual e puramente relativo”, mas 

que há “algo que torna estes valores de troca permutáveis uns pelos outros ou iguais entre si” 

(MARX, 1988; p. 46) 

Através da abstração de todas as determinações empíricas das mercadorias, de 

suas propriedades corpóreas que lhe conferem status de valor de uso, chega-se a algo 

‘comum’ a ambas e que, em si, não é nem uma nem outra. Para Marx 

 

Suas propriedades corpóreas só entram em consideração à medida que elas lhes 

conferem utilidade, isto é, tornam-nas valor de uso. Por outro lado, porém, é 

precisamente a abstração de seu valor de uso que caracteriza evidentemente a relação 

de troca das mercadorias (MARX, 1988; p. 46). 

 

Através de uma análise que parte do particular para o geral, Marx chega ao 

terceiro termo da equação; o valor, o qual se exprime no valor de troca. O valor é a essência 

que não possui nenhuma propriedade material. É seu conteúdo essencial que torna possível a 

relação de troca, que, ao fim, aparece encarnado na forma dinheiro. Enquanto valores, não há 

nenhuma distinção entre uma dada mercadoria e outra, pois “todas as suas qualidades 

sensórias se apagaram” (O CAPITAL, 1988; p. 47). Sob o prisma do valor é indiferente se se 

trata de ovos, casaco, sapatos ou material bélico. Porém, qual a substância desse valor? De 

onde ele vem? Qual sua gênese? Marx conclui de sua análise que é o trabalho abstrato 

enquanto: 

 

Uma simples gelatina de trabalho indiferenciado, isto é, do dispêndio de força de 

trabalho humano, sem consideração pela forma como foi despendida. Como 

cristalizações dessa substância social comum a todas elas [as mercadorias], são elas 

valores – valores mercantis (MARX, 1988; p. 47). 

 

Esta atividade pura é uma abstração real que se autodetermina, passando de sua 

condição de pura forma social para obter existência real, se encarnando no conteúdo material 

das mercadorias. Para Marx, essa relação não tem nada de físico ou químico sendo uma 

relação social, típica do capitalismo com o seu ‘fetichismo da mercadoria’, pois “nenhum 

átomo de matéria se encerra no seu valor, vire-se e revire-se à vontade uma mercadoria” 

(MARX, 1988; p. 55) 
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Marx salienta que “esse é o ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da 

Economia Política” (MARX, 1988; p. 49), pondo esse caráter abstraente na base do 

desenvolvimento de todo O Capital. Em sua obra Introdução a sociologia, Adorno sintetiza de 

uma forma brilhante, a análise elaborada por Marx sobre a abstração do tempo “plasmada” na 

mercadoria: 

 

O que realmente torna uma sociedade em algo social, através do que, em sentido 

estrito, ela tanto é constituída como conceito, quanto como realidade, é a relação da 

troca, que unifica virtualmente todos os homens participantes desse conceito de 

sociedade..., a abstração em pauta não é uma abstração desenvolvida primeiro na 

cabeça do teórico da Sociologia, que então definirá a sociedade, de modo um tanto 

diluído, como a relação de tudo com tudo. Essa abstração é propriamente a forma 

específica do processo de troca ele mesmo, da situação social fundamental que torna 

possível apropria geração de algo como a socialização. Quando os senhores querem 

trocar entre si dois objetos e quando – em conformidade ao próprio conceito de troca 

– pretendem fazê-lo conforme equivalentes, de maneira que na troca um não deva 

receber mais que o outro, ou seja, quando dois contratantes querem trocar bens entre 

si conforme equivalentes, então eles precisam deixar de lado algo destes bens. Por 

ora, importa-nos a construção do conceito constitutivo de sociedade, sem discutir a 

questão de uma eventual violação da equivalência que seria imanente à troca. Como 

se sabe a troca se realiza em geral na sociedade desenvolvida conforme a forma da 

equivalência do dinheiro e já a economia clássica bem como Marx a partir dela, 

mostraram a verdadeira unidade que se encontra por trás dessa forma de 

equivalência do dinheiro é o tempo médio de trabalho socialmente necessário, o qual 

entretanto se modifica de acordo com as condições sociais específicas em que ocorre 

a troca. (Adorno, 2008, p.106-107). 

 

O conceito de Debord sobre o espetáculo retoma essa crítica do Marx “esótérico” 

questionando a própria base da produção da riqueza material como as consequências deste 

mesmo modo de produção. “o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda 

vida humana – isto é, social – como simples aparência.” (DEBORD, 2016, §10, p. 16). 

Podemos conceber o conceito de espetáculo e também o de indústria cultural como a 

colonização do sistema capitalista perante todos os aspectos da vida pública e privada que 

foram dominadas pela lógica da mercadoria. Essa autopreservação patológica generalizada 

unificou o mundo através do mercado. O mundo se tornou um reino da quantificação total. “O 

caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo decorre do simples fato de seus meios 

serem, ao mesmo tempo seu fim. É o sol que nunca se põe no império da passividade 

moderna.” (DEBORD, 2016, p. 17). Com a vitória do valor de troca sobre o valor de uso, toda 

sociedade entra em uma fase de degeneração onde o qualitativo, seja na produção de bens ou 

nas relações sociais, deixa de existir ou se torna quase inexistente. “A sociedade que se baseia 

na indústria moderna não é superficialmente espetacular, ela é fundamentalmente 

espetaculoísta. No espetáculo, imagem da economia reinante, o fim não é nada, o desenrolar é 

tudo. (DEBORD, 2016,p.17). O problema posto aqui não se trata da mais-valia ou mais valor, 
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na qual o movimento operário e a esquerda estão presos, mas a própria criação da riqueza. 

Não se trata de viver mais rico ou mais pobremente, o problema é que a vida nos escapa e 

somos guiados por uma lógica cega que está levando a sociedade e o planeta para um 

esgotamento total. “O espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo. (Id.p17). 

Com a expansão da lógica da mercadoria para além dos limites do local de 

trabalho, uma nova dinâmica no funcionamento do capitalismo é posta em movimento. As 

outras atividades, fora da atividade laboral são codificadas e passam a obedecer à lógica do 

capital, isto é, ao movimento tautológica de valorização do valor. O resultado desse processo é 

uma sociedade totalmente alienada de si mesma, que não se reconhece nos seus atos. A 

economia que se autonomizou perante as necessidades humanas, apesar de todo o avanço 

tecnológico na modernidade, mostra-se como um modo de sociabilidade insano e destrutivo. 

Uma sociedade racionalizada e ao mesmo tempo mistificada, essa contradição que é reflexo 

da sua própria logica imanente, produz indivíduos cada vez mais doentes e com 

comportamentos padronizados pela indústria cultural, ou seja, pelo espetáculo: 

 

Pois a cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. O cinema, o 

rádio e as revistas constituem um sistema. Cada setor é coerente em si mesmo e 

todos o são em conjunto. Até mesmo as manifestações estéticas de tendências 

políticas opostas entoam o mesmo louvor ao ritmo de aço. Os decorativos prédios 

administrativos e os centros e os centros de exposição industriais mal se distinguem 

nos países autoritários e nos demais países. Os edifícios monumentais e luminosos 

que se elevam por toda parte são os sinais exteriores do engenhoso planejamento das 

corporações internacionais, para o qual já se precipitava a livre iniciativa dos 

empresários, cujos monumentos são os sombrios prédios residenciais que de nossas 

desoladoras cidades...Mas os projetos de urbanização que, em pequenos 

apartamentos higiênicos, destinam-se a perpetuar o indivíduo como se ele fosse 

independente, submetem-no ainda mais profundamente a seu adversário o poder, o 

poder absoluto do capital. (Adorno; Horkheimer, 1985, p. 113). 

 

A indústria cultural surge num momento onde a economia capitalista já está 

consolidada, num terreno que já foi moldado para sua realização. “O espetáculo domina os 

homens vivos quando a economia já os dominou totalmente. Ele nada mais é que a economia 

desenvolvendo-se por si mesma. É o reflexo fiel da produção das coisas, e a objetivação infiel 

dos produtores. (DEBORD, 2016, p. 17-18). Aqui fica muito claro o duplo caráter da 

mercadoria, assim o valor de troca condutor e finalidade do valor de uso mostra-se todo seu 

poder e quanto mais cresce as forças produtivas nessa sociedade mediada pelas categorias 

capitalistas, menos os indivíduos não têm consciência do processo de alienação social 

produzido por eles mesmos. Alienação que é produto da divisão do trabalho sob a tutela do 

capital. Na qual transformou a troca de metabolismo do homem com a natureza em algo 

extremamente mecânico. O que em épocas anteriores ao capitalismo era considerado como 
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algo nefasto e digno de desprezo na era moderna foi posto como um bem superior. Apenas na 

era moderna a categoria trabalho é posta como algo positivo. Assim podemos ver que a era 

antropocêntrica moderna produz uma dessubjetivação dos indivíduos através da 

racionalização iluminista que veio a reboque do sistema capitalista moderno: 

 

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo 

de definir toda realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase 

atual, em que a vida social está totalmente tomada pelo resultados acumulados da 

economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo o 

“ter” efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo 

tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força 

social, moldada por ela. Só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é. (Debord, 

2016, p. 18). 

 

Segundo Adorno “Os seres humanos não conseguem reconhecer-se na sociedade, 

e esta não se reconhece em si mesma, porque eles são alienados entre si e em relação ao todo. 

Suas relações sociais objetificadas se lhes apresentam necessariamente como um ser em si”. 

(ADORNO, 2015, p. 74-75). Essa realidade objetiva do constructo social capitalista reflete a 

clivagem do homem consigo mesmo e com a natureza. A separação entre sujeito e objeto na 

ciência moderna produziu uma subjetividade totalmente estranhada e esquizóide. “O que a 

ciência separada pela divisão do trabalho projeta no mundo apenas reflete o que nela ocorre. A 

falsa consciência é ao mesmo tempo correta: vida interna e vida externa estão cindidas uma da 

outra.” (Id., p. 75). 

O trabalho abstrato plasmado na mercadoria é completamente indeterminado com 

relação a finalidade do produto. Para além da problemática da mais-valia (mais-valor), o 

roubo do trabalho do patrão para com o empregado, o mais assustador nessa relação social é 

próprio conceito do que é riqueza. O Valor, que é uma abstração real, é a própria contradição 

em processo. Para Marx: 

 
O caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato 

de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como 

caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais 

que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete também a relação social dos 

produtores com o trabalho total como uma relação social entre os objetos, existente à 

margem dos produtores. É por meio desse quiproquó que os produtos do trabalho se 

tornam mercadorias, coisas sensíveis-suprassensiveis ou sociais. A impressão 

luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico não se apresenta, pois, como, um 

estímulo subjetivo do próprio nervo óptico, mas como forma objetiva de uma coisa 

que está fora do olho. No ato de ver, porém, a luz de uma coisa, de um objeto 

externo, é efetivamente lançada sobre outra coisa, o olho. Trata-se de uma relação 

física entre coisas físicas. Já a forma-mercadoria e a relação de valor dos produtos 

do trabalho, em que ela se representa não guardam, ao contrário, absolutamente 

nenhuma relação com sua natureza física e com as relações materiais que derivam 

esta última. É apenas uma relação social determinada entre os próprios que aqui 

assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Desse modo, 

para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do 
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mundo religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida 

própria, como figuras independentes que travam relações umas com as outras e com 

os homens. Assim se apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da mão 

humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão 

logo eles são produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da 

produção de mercadorias. (Marx, 2015, p.147-148). 

 

Ao analisar criticamente a célula germinal (mercadoria) do sistema capitalista 

Marx vai além de uma simples crítica da dominação e exploração de classe, sua crítica é 

direcionada tanto para seu modo de distribuição quanto para seu modo de produção. Sua 

crítica é feita ao próprio trabalho capitalista, não do ponto de vista do trabalho como o 

marxismo tradicional e o movimento operário de uma forma hegemônica pregaram. Essa 

crítica deve ser compreendida na sua totalidade do modo de produção no capitalismo. O 

próprio processo de produção está intrinsecamente ligado ao capitalismo. Assim a exploração 

econômica não é o único defeito e nem a pior coisa no capitalismo, o capitalismo é a própria 

negação da vida, é um processo de abstração que tomou conta do mundo contemporâneo e 

está levando a humanidade e o planeta a um colapso total, seja internamente por sua próprio 

lógica que já não consegue se autogerenciar a níveis minimamente racionais, seja pelo meio 

externo com a grave crise ecológica promovida pelo desenvolvimento das categorias 

fundantes do capitalismo, tais como Estado, mercado, dinheiro. 

Guiado por essa lógica destrutiva, o espectador, ou seja, o indivíduo formatado 

pela indústria cultural, encontra-se num processo de alienação que impede sua tomada de 

consciência. “O trabalhador não se produz a si mesmo, produz uma força independente. O 

sucesso dessa produção, sua abundância, volta para o produtor como abundância da 

despossessão.” (DEBORD, 2016, p. 24). Assim é produzida a subjetividade que retroalimenta 

a indústria cultural. “A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. 

“Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma, Os automóveis, as bombas e 

o cinema mantêm coeso o todo...” (ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 114). Entender a 

forma dialética entre subjetividade e objetividade reificada é fundamental para visualizar 

alguma saída desse sistema autodestrutivo. Cabe citar aqui a crítica à corrente 

“existencialista” feita por Adorno: 

Do mesmo modo que o ser é mediado pelo conceito e com isso, pelo sujeito, o 

sujeito é inversamente mediado pelo mundo no qual ele vive e as suas decisões são 

impotentes e meramente interiores. Uma tal impotência permite que a inessência 

coisal triunfe sobre o sujeito...O homem de hoje é função, não é livre, ele regride a 

um ponto anterior a tudo aquilo que lhe é sugerido como invariante, mesmo que essa 

seja a indigência sem apoio da qual se nutrem certas antropologias. Ele arrasta 

consigo enquanto herança social as deformações que veio sofrendo há milênios. Se a 

essência humana fosse decifrada a partir de sua constituição social, então isso 

sabotaria sua possibilidade. Uma assim chamada antropologia histórica não teria 

mais valor algum. Em verdade, ela conceberia a gênese e a condicionalidade, mas as 
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atribuiria aos sujeitos, sob a abstração da desumanização que os tornou o que eles 

são e que permanece tolerada em nome de uma qualitas humana. Quanto mais 

concreta a antropologia se apresenta, tanto mais ilusória ela se torna, indiferente em 

relação àquilo no homem que não se funda absolutamente nele enquanto sujeito, 

mas no processo de dessubjetivação que, desde tempos imemoriais, correu 

paralelamente à formação do sujeito. (Adorno, 2009, p.111/112). 

 

Nas sociedades pré-modernas o tempo era mediado de acordo com as variações 

naturais, o tempo estava ligado radicalmente ao meio ambiente, como tempo do plantio, 

colheita etc. Nesse período os indivíduos tinham uma relação totalmente diferente da relação 

mecânica inaugurada na modernidade. Naquela, o tempo era cíclico. “O modo de produção 

agrária, em geral dominado pelos ritmos das estações, é a base do tempo cíclico plenamente 

constituído. A eternidade lhe é interior: é aqui na terra o retorno do mesmo.” (DEBORD, 

2016, p.88/89). Nesta, a linearidade toma corpo com a implantação do capitalismo, e a tomada 

de poder pela burguesia ocorreu da divisão da sociedade em classes, junto com a divisão do 

trabalho, acarretando em uma completa dissociação do homem com a natureza e com ele 

mesmo. Não é à toa que o Estado surge na modernidade juntamente com a sociedade 

capitalista, tendo o dinheiro, isto é, o valor materializado, como o fundamento absoluto desta 

sociedade. 

O Estado moderno surge no momento em que as bases do sistema capitalista já 

estão em processo na sociedade e estão inexoravelmente ligadas ao surgimento das armas de 

fogo e os canhões. Assim temos o surgimento das armas de fogo simultaneamente ao do 

capital. Impossível conceber a vitória do capitalismo sobre as outras formas de sociabilidade 

sem o advento das armas de fogo, seja internamente no continente europeu ou nas colônias 

europeias: 

 
A partir do século XV, verificou-se a utilização de artilharia pesada contra 

sucessivos castelos, e construções defensivas outrora inexpugnáveis desmoronavam-

se em poucas horas se os ocupantes não preferissem optar pela capitulação. Por trás 

desta dramática manifestação do poder entretanto adquirido pelas armas de fogo 

estava um século de desenvolvimento acelerado pela construção de peças de 

artilharia. Assim frequentemente, bastava uma peça de artilharia para levar uma 

guarnição a integrar-se...Como seria de esperar as coisas não ficariam por aqui. 

Entretanto iniciava-se um novo desenvolvimento arquitetônico, visando a 

construção de fortalezas e de fortificações capazes de resistir à descarga dos 

canhões. A rivalidade entre a tecnologia dos canhões e as inovações na construções 

conduziu a uma escalada que se pode descrever recorrendo ao conceito de 

concorrência, no plano da técnica militar, e é aplicável a todo a história capitalista: 

Isto teve como consequência  que a permanente rivalidade Entre os Estados 

europeus continuasse a desencadear, de tempos em tempos, uma corrida aos 

armamentos sempre que uma nova técnica militar parecia trazer uma vantagem 
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significativa ao seu detentor em caso de guerra. Nunca na humanidade existira 

semelhante critério5. (Kurz, 2014, p.103/104). 
 

 É preciso compreender a gênese ontológica do patriarcado produtor de 

mercadorias nos seus aspectos lógicos e históricos, pois só assim a teoria crítica é capaz de 

avançar em sua jornada rumo à superação do pensamento positivo iluminista. Deste modo, a 

crítica pode acertar o alvo, que é uma abstração real, na qual se encontra as sutilezas 

metafísicas da nossa maior inimiga: a mercadoria e seu processo de nadificação do real. 

“O princípio do fetichismo da mercadoria, a dominação por coisas suprassensíveis 

embora sensíveis” (DEBORD, 2016, P.28), produz uma subjetividade empobrecida regida 

pela produção do capital, produz também uma escassez na abundância e uma superprodução 

de produtos descartáveis como a própria forma de subjetividade imanente ao sistema 

capitalista6. Ao subjugar a totalidade das relações sociais à lógica do valor, todos os aspectos 

da vida pública e privada são dominados pelo quantitativo. Tudo se transforma em cifras para 

o desenvolvimentos e cumprimento de metas que não se relacionam com as necessidades reais 

das pessoas, mas são hierarquicamente impostas de cima, pela ditadura da economia 

concorrencial de mercado global. “A economia transforma o mundo, mas o transforma apenas 

em um mundo da economia... A abundância das mercadorias, isto é, da relação mercantil, já 

não pode ser senão sobrevivência ampliada. (DEBORD, 2016, p. 30). 

Ao transformar a sociabilidade moderna em uma relação mediada pela troca, isto 

é, pela lógica da mercadoria que se efetiva como finalidade de sua realização no ato da venda 

no mercado, a racionalidade moderna mostra-se como um processo inconsciente que traduz o 

quanto de irracional é essa mesma lógica. Assim o “espetáculo é o momento em que a 

mercadoria ocupou totalmente a vida social.” (DEBORD, 2016, p. 30). 

No espetáculo, ou seja, na indústria cultural o dinheiro é o objeto máximo da 

adoração humana, toda a subjetividade contemporânea foi moldada para o culto da lógica 

mercantil. O capital conseguiu unificar o mundo, mas o unificou como mundo mercantil, 

assim a expressão tempo é dinheiro resume muito bem o estágio espiritual de nossa época. 

Tanto o trabalho como o “tempo livre” são categorias colonizadas por essa lógica nefasta. 

                                                 
5  “Esse um tema que sempre foi escamoteado pela reflexão ocidental inclusive na esquerda: “Em termos 

históricos, existe uma relação entre os armamentos e o capitalismo que apenas pode ser ignorada à custa de um 

entendimento perfeitamente insuficiente do desenvolvimento do capitalismo. Mas disso a racionalidade 

iluminista do capitalismo não quer saber... As armas são apresentadas como realizações técnicas e, até, estéticas, 

mas a função histórica central da técnica das armas de fogo é encoberta.” (kurz, 2014, p.104). 
6 “A tão evidente perda da qualidade, em todos os níveis, dos objetos que a linguagem espetacular utiliza e das 

atitudes que ela ordena apenas traduz o caráter fundamental da produção real que afasta a realidade: sob todos os 

pontos de vista, a forma mercadoria é a igualdade confrontada consigo mesma, a categoria do quantitativo. Ela 

desenvolve o quantitativo e só pode se desenvolver nele”. (Debord, 2016, p.28). 
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Tudo o que é fabricado e consumido são coisificados para expansão desta lógica. “O tempo 

livre é acorrentado a seu oposto. Esta oposição, a relação em que ela se apresenta, imprime-

lhe traços essenciais. Além do mais, muito mais fundamentalmente, o tempo livre dependerá 

da situação geral da sociedade.” (ADORNO, 1995, p.70). Já não se pode distinguir claramente 

o que é trabalho e o que é lazer devido às duas esferas, que em épocas anteriores à indústria 

cultural, eram radicalmente separadas. “Numa época de integração social sem precedentes, 

fica difícil estabelecer de forma geral, o que resta nas pessoas, além do determinado pelas 

funções. Isto pesa muito sobre a questão do tempo livre.” (ADORNO, id. P.71). Com o 

aumento da produtividade provocado pela evolução das tecnologias juntamente com a mão de 

obra mais tempo livre, cresce mas como a sociedade como um todo é sufocada pela camisa de 

força da lógica capitalista este tempo se transforma em não liberdade: 

 

Em seu lazer, as pessoas devem se orientar por essa unidade que caracteriza a 

produção. A função que o esquematismo kantiano ainda atribuía ao sujeito, a saber, 

referir de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é tomada 

ao sujeito pela indústria. O esquematismo é o primeiro serviço prestado por ela ao 

cliente. Na alma devia atuar um mecanismo secreto destinado a preparar os dados 

imediatos de modo a se ajustarem ao sistema da razão pura. Mas o segredo está hoje 

decifrado. Muito embora o planejamento do mecanismo pelos organizadores de 

dados, isto é, pela indústria cultural, seja imposto a esta pelo peso da sociedade que 

permanece irracional apesar de toda racionalização, essa tendência fatal é 

transformada em sua passagem pelas agências do capital do modo a aparecer como o 

sábio desígnio dessas agências. Para o consumidor, não há nada mais a classificar 

que não tenha sido antecipado no esquematismo da produção. (Adorno, 1985, p. 

117). 

 

No espetáculo da indústria cultural toda a vida é transformada em números pra 

servir a lógica calculista mercantil. Assim temos um movimento abstrato do “não-vivo” sobre 

o vivo, “esse movimento essencial do espetáculo, que consiste em retomar nele tudo o que 

existia na atividade humana em estado fluido, para possuí-lo em estado coagulado” 

(DEBORD, 2016, p.27). Essa é uma lógica que produz o isolamento dos indivíduos7 que, por 

sua vez, é o reflexo fiel do modo de produção e distribuição capitalista. Isolamento que a 

indústria cultural mascara sob diversas maneiras. 

Podemos conceber a nossa forma de sociedade, que tem como a valorização do 

valor seu fundamento teleológico, como uma sociedade metafísica. Essa sociedade não é 

                                                 
7 “Na sociedade totalmente socializada, a maioria das situações em que as decisões ocorrem é pré-delineada, e a 

racionalidade do eu é rebaixada à escolha de um passo ínfimo. Sempre se trata de nada além de alternativas 

mínimas, de evitar desvantagens minúsculas, e é “realista” quem toma tais decisões corretamente. Perante isso as 

racionalidades individuais pesam pouco. As possibilidades de escolha do inconsciente também são tão reduzidas, 

quando não já originariamente tão pobres, que grupos que representam os interesses dominantes podem dirigi-las 

em poucos canais, por meios de métodos testados há muito tempo pela técnica psicológica nos países totalitários 

e não totalitários. Cuidadosamente protegido através da manipulação da mirada do eu, o inconsciente, em sua 

pobreza e indiferenciação, coexiste de modo feliz com a padronização e o mundo administrado. (Adorno, 2007, 

p. 93). 
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apenas uma abstração nas cabeças dos indivíduos, mas um processo abstrato que se efetivou 

na realidade e que colonizou a totalidade do real. Assim podemos pensar nosso sistema 

capitalista como uma metafísica real. O desenvolvimento do capitalismo, isto é, das forças 

produtivas juntamente com o pensamento iluminista foi a materialização inconsciente dessa 

metafísica real que construiu e modificou as condições de existência de toda humanidade, 

cooptando a vida pública e privada, o trabalho e o tempo livre para a valorização tautológica 

do valor. O espetáculo da indústria cultural é o culto a essa lógica, que subsumiu a 

humanidade e o planeta a esse sistema: 

 

A verdade em tudo isso é que o poder da indústria cultural provém de sua 

identificação com a necessidade produzida, não da simples oposição a ela, mesmo 

que se tratasse de uma oposição entre a onipotência e impotência. A diversão é o 

prolongamento do trabalho no capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer 

escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de 

enfrentá-lo. Mas ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a 

pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão profundamente a 

fabricação de mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais 

perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. 

O pretenso conteúdo não passa de uma fachada desbotada; o que fica gravado é a 

sequência automatizada de operações padronizadas. Ao processo de trabalho na 

fábrica e no escritório só se pode escapar adaptando-se a ele durante o ócio. Eis aí a 

doença incurável de toda diversão. O prazer acaba por congela-se em aborrecimento, 

porquanto, para continuar a ser um prazer, não deve mais exigir esforço e, por isso, 

tem de se mover rigorosamente nos trilhos das associações habituais. (Adorno,1985, 

p.128). 
 

O capitalismo pode ser concebido como uma “religião”. Walter Benjamin e Marx 

nos deixaram alguns fragmentos dispersos em suas obras, mas sem sistematizá-los. Essa 

análise é muito rica, mas é preciso destacar e diferenciar a metafísica real moderna das 

constituições religiosas pré-modernas e da ruptura ontológica que ocorreu com o surgimento 

da modernidade e as novas formas de sociabilidade burguesa. É certo que o capitalismo se 

utilizou da religião para se estabelecer como sistema dominante. Lutero e a reforma 

protestante foram essenciais para que esse fato se realizasse, assim como diversas seitas 

calvinistas e ortodoxas. Como foi analisada de forma brilhante por Max Weber em seu livro a 

Ética protestante e o espírito do capitalismo, assim como em outros textos do mesmo autor. 

Para Benjamin8, “o capitalismo deve ser visto como uma religião, isto é, o 

capitalismo está essencialmente a serviço das mesmas preocupações, aflições e inquietações a 

                                                 
8 Em Rua de mão única, Benjamin refletiu genialmente sobre a fantasmagoria moderna. “O dinheiro faz par com 

a chuva. O próprio clima é índice do estado deste mundo. A felicidade é sem nuvens, não conhece clima. Chega 

também um reino sem nuvens dos bens perfeitos, sobre os quais não cai nenhum dinheiro. Seria o caso de 

fornecer uma análise descritiva das notas do banco. Um livro cuja ilimitada força de sátira só teria igual na força 

de sua objetividade. Pois em nenhuma parte mais que nesses documentos o capitalismo se comporta 

ingenuamente em sua sagrada seriedade. O que se vê aqui de pequeninos inocentes brincando ao redor de cifras, 
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que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer resposta.” (BENJAMIN, 2014, p. 

21). Deste modo podemos perceber o capitalismo como tendo essa função de agregar os 

indivíduos através da mimese e autopreservação que constituem a trajetória humana como 

pré-história das relações fetichistas. 

É preciso distinguir duas formas de pensamento perante esta crítica do capitalismo 

como “religião”. O primeiro pensamento é que considera o capitalismo como a continuação 

da religião com outras formas categóricas. Assim a compulsão para ganhar dinheiro seria uma 

nova adoração a um deus impessoal, a superestrutura jurídica seria uma nova forma de magia 

ou de encantamento. O segundo afirma uma ruptura total da forma fetichista moderna, isto é, 

que as categorias religiosas deram lugar a um novo mecanismo totalmente diferente para dar 

lugar à lógica da razão instrumental moderna. 

Há ainda outra possibilidade a qual concebe algo que é semelhante entre o 

capitalismo e a religião enquanto “história” de relações fetichista, como também há uma 

ruptura ontológica entre as formas de socialização pré-modernas e a forma capitalista. 

Assim a crítica deve ter vários níveis de abstração para captar o que é comum e o 

que é diferente em cada estágio dessa “história” das relações fetichistas. Com o conceito de 

relação de fetiche podemos preservar a unidade de diferença e identidade, sem cair 

conceitualmente em nenhuma perspectiva unilateral. 

Benjamin concebe o capitalismo como “uma religião de culto, desprovida de 

dogma” (BENJAMIN, 2014, p. 23). Temos uma espécie de deus-processo no qual todas as 

crenças são dissolvidas dentro dessa lógica que subsumiu todas as particularidades das 

diversas civilizações; e as que não foram cooptadas tiveram de ser eliminadas, pois a lógica 

identitária da mercadoria junto ao seu deus-processo é incapaz de preservar a diferença e a 

singularidade que não entra no “jogo” infernal da valorização do valor. Benjamin identifica 

três aspectos na estrutura religiosa do capitalismo: 

 

Em primeiro lugar, o capitalismo é uma religião puramente cultual, talvez até a mais 

estremada que existiu. Nele todas as coisas só adquirem significado na relação 

imediata com o culto; ele não possui nenhuma dogmática nenhuma teologia. Sob 

esse aspecto, o utilitarismo obtém sua coloração religiosa. Ligado a essa concreção 

está um segundo traço do capitalismo: a duração permanente do culto. O capitalismo 

é a celebração de um culto sans trêve et sans merci [sem trégua e sem piedade]. Para 

ele não existe “dias normais” não há dia que não seja festivo no terrível sentido da 

ostentação de toda pompa sacral, do empenho extremo do adorador. Em terceiro 

lugar, esse culto é culpabilizador. O capitalismo presumivelmente é o primeiro caso 

de culto não expiatório, mas culpabilizador. Nesse aspecto, tal sistema religioso é 

decorrente de um movimento monstruoso. Uma monstruosa consciência de culpa 

                                                                                                                                                         
deusas segurando tábuas de lei, e heróis amadurecidos enfiando sua espada na bainha diante de unidades 

monetárias, é um mundo por si: arquitetura de fachada do inferno. (Benjamin, 2000, p. 62). 
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que não sabe como expiar lança mão do culto, não para expiar mas para torná-la 

universal, para martelá-la na consciência e, por fim acima de tudo, envolver o 

próprio Deus nessa culpa, para que ele se interesse na expiação. (Benjamin, 2014, 

p.21/22). 

 

A lógica da mercadoria “dissolveu” todas as diferenças na abstração valor. As 

diversas singularidades de crença e dogmas foram subsumidas dentro desse processo de 

valorização do valor. Aqui não se trata de eliminar as determinações históricas de cada povo 

ou indivíduo, mas de compreender o processo de reificação consumado pelo capitalismo.                  

Também temos que verificar a ruptura temporal ontológica que houve com o 

surgimento da modernidade inexoravelmente ligada ao pensamento matemático cartesiano. 

Essa forma metafísica que se apropriou da realidade e pôs em marcha a linearidade 

matemática do tempo, que foi o resultado tanto da física newtoniana como da filosofia de 

Descartes, que suprimiu os limites naturais e biológicos, ou no mínimo ultrapassou essas 

barreiras. Isso promoveu uma clivagem radical entre sujeito e objeto na modernidade, assim 

como a relação de dependência pessoal que caracterizavam as relações político-econômicas 

pré-modernas, servos e senhores feudais, vassalos e suseranos, leigos e clérigos deram lugar à 

relação de impessoalidade mediada pelo o equivalente universal do valor, ou seja, o dinheiro; 

algo nunca visto antes na história da humanidade. 

Dessa forma podemos perceber que “o capitalismo se desenvolveu como parasita 

do cristianismo”. (BENJAMIN, 2014, p. 23). O cristianismo foi o arado que cultivou o 

terreno da sociabilidade capitalista moderna. “O cristianismo com seu culto do homem 

abstrato, é a forma de religião mais apropriada, especialmente em seu desenvolvimento 

burguês, como protestantismo, deísmo etc. (MARX, 2014, p. 154). 
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3 SUBJETIVIDADE VIRTUAL REIFICADA 

 

Não podemos refletir o particular separado do universal, assim como não 

podemos pensar, a virtualização da vida contemporânea isoladamente da constituição 

fetichista do capital fictício na era atual. Desta maneira concebemos a esfera da cultura virtual 

pós-moderna como o desenvolvimento de materialização da matriz ôntica capitalista, que se 

efetiva pela relação reificada do sujeito automático produtor de mercadorias. Desse modo 

podemos citar Heidegger que percebeu o caráter inconsciente da subjetividade no período 

histórico que estamos contidos. “A verdade do ser ainda encoberta resiste à humanidade da 

metafísica. O animal trabalhador abandona-se à vertigem de seus poderes e feitos a fim de se 

descarnar e aniquilar-se no nada aniquilador”. (HEIDEGGER, 1997, p. 63). Essa metafísica 

materializada, que se realizou como uma segunda natureza, e moldou as funções biológicas da 

primeira natureza, é tão inconsciente quanto a primeira, assim Benjamin captou esse processo 

analisando o desenvolvimento cultural no campo artístico: 

 

É certo, também, que o alcance histórico dessa refuncionalização da arte, 

especialmente visível no cinema, permite um confronto com a pré-história da arte, 

não só do ponto de vista metodológico como material. Essa arte registrava certas 

imagens, a serviço da magia, com funções práticas mágicas, seja a título de 

ensinamento dessas práticas mágicas, seja como objeto de contemplação, à qual se 

atribuíam efeitos mágicos. Os temas dessa arte eram o homem e seu meio, copiados 

segundo as exigências de uma sociedade cuja técnica se fundia inteiramente com o 

ritual. Essa sociedade é antítese da nossa, cuja técnica é a mais emancipada que 

jamais existiu. Mas essa técnica emancipada se confronta com a sociedade moderna 

sob a forma de uma segunda natureza, não menos elementar que a sociedade 

primitiva, como provam as guerras e as crises econômicas. Diante dessa segunda 

natureza, que o homem inventou mas há muito não controla, somos obrigados a 

aprender, como outrora diante da primeira. (Benjamin, 1996, p. 173-174). 

 

Na indústria cultural virtual contemporâneo, nos deparamos com essa segunda 

natureza reificada, na qual a subjetividade contemporânea se encontra aprisionada. Desta 

maneira, o que se apresenta na sociedade é uma estética da barbárie, produzida pelo sistema 

capitalista, com o propósito de manter o status quo desta mesma ordem social dominante. 

Todas essas novas tecnologias são postas como instrumento de controle é não como 

ferramentas para um processo emancipatório. Assim como na época, em que os frankfurtianos 

analisaram as consequências dessa dominação exercida pela indústria cultural, nos dias atuais 

permanece o mesmo estado de infantilização dos sujeitos como também um asselvajamento 

da sociabilidade contemporânea. 

Para compreendermos melhor essa passagem da primeira natureza para segunda 

natureza, cabe aqui citar o conceito debordiano de tempo pseudocíclico. Este tempo surgiu 
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com a tomada do poder pela burguesia na era moderna, e se consolidou com as revoluções 

industriais promovida pela física moderna e o pensamento iluminista. Para debord: 

 

O tempo pseudocíclico é o do consumo da sobrevivência econômica moderna, a 

sobrevivência ampliada. Nele o vivido cotidiano fica privado de decisão e 

submetido, já não a ordem natural, mas à pseudonatureza desenvolvida no trabalho 

alienado; esse tempo, portanto, reencontra naturalmente o velho ritmo cíclico que 

regulava a sobrevivência das sociedades pré-industriais. O tempo pseudocíclico não 

só se baseia nos traços naturais do tempo cíclico mas também cria novas 

combinações homólogas: o dia e a noite, o trabalho e o descanso semanais, a volta 

dos períodos de férias. (Debord, 2016, p. 104). 

 

A forma estrutural das novas tecnologias obedecem a esta forma apriorística da 

matrix capitalista. Elas estão em sua gênese impregnados pela forma social da mercadoria. 

Assim todo o desenvolvimento de novas produções tecnológicas e de sua liberação para as 

pessoas passam pela tutela das forças sociais dominantes, “já não existe nada, na cultura e na 

natureza, que não tenha sido transformado e poluído segundo os meios e interesses da 

indústria moderna. A própria genética tornou-se plenamente acessível às forças dominantes da 

sociedade”. (DEBORD, 2016, p. 173). O desenvolvimento das forças produtivas capitalista é 

inexoravelmente ligado a forças destrutivas que faz parte desta segunda natureza reificada. 

Como é perceptível desde o surgimento do estado moderno até os dias atuais com corrida 

armamentista constante e o poder bélico de destruição em massa contemporâneo. 

As produções artísticas, científicas e culturais são ditadas por estes mesmos 

imperativos econômicos. Destarte temos uma nítida separação entre os bens produzidos para 

manter o sistema social dominante soberano e as produções que mexem nas estruturas sejam 

elas teóricas ou práticas nos diversos campos do saber. Os primeiros são recompensados por 

estas estruturas que mantém a miséria social reinante enquanto os segundos são 

excomungados e tratados a base de salários miseráveis e na maioria dos casos têm que se 

adequar e essa lógica draconiana sob o risco de morrer de fome. 

Como uma revolução tecnológica surge a internet, que só no final do século XX 

se universaliza, ligando as mais longínquas regiões do planeta. O que Adorno e Horkheimer 

falavam a respeito do advento da televisão na primeira metade do século passado, tornou-se 

realidade é uma escala muito superior. As mais diversas formas de tecnologias tais como: 

rádio, televisão, telefonia, cinema foram subsumidas é um único meio. Aqui não podemos 

concluir que surgiu um novo modo de tecnologia qualitativamente novo, que implodiria o 

modo de sociabilidade da indústria cultural espetacular, o que ocorreu de fato foi um aumento 

a níveis nunca antes visto, do poder de monitoramento e controle social e uma nova forma de 
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colonização da vida pelo trabalho abstrato diante de toda sociedade. O que se revela em todo 

seu vigor é forma reificada dos sujeitos automáticos produtores de mercadorias. 

Com o surgimento dessa nova realidade virtual através da internet o duplo caráter 

da mercadoria se materializa como duplicação da vida “concreta” e virtual. Como o valor de 

troca já havia subsumido o valor de uso, agora o mundo virtual se materializa não mais como 

apêndice do mundo real, mais como a própria realidade. Não é por acaso o surgimento das 

criptomoedas e seu sucesso no mercado financeiro mundial. Debord já havia sinalizado para 

essa nova conjuntura histórica quando afirma: 

 

A mudança de maior importância, em tudo que aconteceu há vinte anos, reside na 

própria continuidade do espetáculo. Essa importância não decorre do 

aperfeiçoamento de sua instrumentação midiática, que já havia atingido um estágio 

de desenvolvimento muito avançado; decorre do fato de a dominação espetacular ter 

podido educar uma geração submissa às suas leis. As condições extraordinariamente 

novas em que viveu essa geração, constituem um resumo exato e suficiente de tudo 

o que é doravante o espetáculo impede; e também de tudo o que ele permite. 

(Debord, 2016, p. 171-172). 

 

Desta maneira temos uma geração que já não consegue distinguir claramente o 

que é realidade e o que é irreal, assim a duplicação do trabalho alienado se cristaliza em todo 

corpo social. E não é simplesmente um mundo aparente que foi construído como apêndice de 

um mundo verdadeiro, mas é a própria contradição imanente à forma de sociabilidade 

fetichista em que vivemos. As reflexões dos frankfurtianos sobre a indústria cultural se 

mostram quase como proféticas revelando o caráter fantasmagórico da sociedade 

contemporânea. 

Podemos citar essa passagem da indústria cultural e atualizá-la para o mundo 

virtual da internet: 

 

O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. A velha 

experiência do espectador no cinema, que percebe a rua como um prolongamento do 

filme que acabou de ver, porque este pretende ele próprio reproduzir rigorosamente 

o mundo da percepção cotidiana, tornou-se a norma da produção. Quanto maior a 

perfeição com que suas técnicas duplicam os objetos empíricos, mais fácil se torna 

hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é um prolongamento sem ruptura do 

mundo que se descobre no filme. Desde a súbita introdução do filme sonoro, a 

reprodução mecânica pôs-se ao inteiro serviço desse projeto. A vida não deve mais, 

tendencialmente, deixar-se distinguir do filme sonoro.. Atualmente, a atrofia da 

imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural não precisa ser reduzidas a 

mecanismos psicológicos. (Adorno-Horkheimer, 1985, p. 118-119). 
 

        Enquanto com as tecnologias anteriores as pessoas passavam algumas horas 

para se abstraírem da vida cotidiana, tentando fugir do mundo do trabalho, agora se dá uma 

inversão, a vida social e concreta é que ocupou aquele lugar de distração da vida virtual. Com 

aprimoramento das novas tecnologias, temos uma nova dimensão onde os sujeitos podem 
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esquecer completamente a realidade fora da internet, pelo menos por um determinado 

período. Por mais que esta, seja uma tendência universalizante, isso também se mostra restrito 

a uma determinada parcela da sociedade. Como sabemos todo esse aparato tem o custo 

altíssimo, e boa parcela da humanidade não tem acesso a internet e a essas novas tecnologias. 

Estamos diante mais uma vez da contradição imanente ao capitalismo em termos mundiais e 

aos limites desta mesma forma de economia. 

Não é difícil compreender que a fuga para uma realidade virtual reflete a própria 

miséria do mundo real. As determinações históricas concretas revelam o tamanho das 

catástrofes no século XXI. A virtualidade que compõe a indústria espetacular adentra a 

própria criação das novas tecnologias e torna-se reflexo da atual constituição do capital 

financeiro virtual global. Aqui não se trata da tecnologia em si, mas do constructo reificado da 

matrix capitalista e sua lógica autotélica. 

Com o surgimento da web 2.0, na qual os usuários passaram a desenvolver o 

próprio conteúdo na rede, criou-se um ambiente de interatividade e participação nos diversos 

espaços que compõem este novo universo digital. Mudanças que grande parte dos 

especialistas, não só nas áreas específicas que trabalham diretamente com tecnologias digitais, 

acreditam ter revolucionado os meios de comunicação. Com esta inovação na plataforma 

qualquer usuário pode se expressar e interagir com os diversos meios de linguagens sejam 

elas em vídeos, escritos ou áudios etc.; Adorno e Horkheimer haviam refletido sobre o caráter 

unilateral dos meios de comunicação de massa na indústria cultural fazendo um contraponto 

ao caráter dialógico do telefone: 

 

A passagem do telefone ao rádio separou claramente os papéis. Liberal, o telefone 

permitia que os participantes ainda desempenhassem o papel do sujeito. 

Democrático, o rádio transforma-os a todos igualmente em ouvintes, para entregá-

los autoritariamente aos programas, iguais uns aos outros, das diferentes estações. 

Não se desenvolveu nenhum dispositivo de réplica e as emissões privadas são 

submetidas ao controle. (Adorno-Horkheimer, 1985, p. 134-135) 

 

Para o pensamento tecnófilo pós-moderno com advento da web 2.0 ocorre uma 

ruptura com os antigos meios utilizados pela indústria cultural espetacular, agora segundo 

estes pensadores os usuários teriam a liberdade para escolher e produzir ou criticar os 

conteúdos na rede. Para esta linha de pensamento o surgimento desta nova plataforma é 

comparável ao surgimento da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV. 

Esta maneira de pensar o novo cenário criado com a chegada da web 2.0 não 

passa de uma ilusão de uma significativa camada de pensadores contemporâneos. Assim como 

o pensamento do religioso que se aliena da situação material concreta à espera da vinda do 
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messias, o pensamento na crença dessa nova tecnologia, se ilude com o poder que essas novas 

ferramentas tecnológicas proporcionam aos seus usuários. Primeiro, essa liberdade é 

constituída somente na esfera do objeto e dos equipamentos e não ao nível social. Segundo 

quando a rede é utilizada para algo que promova algum distúrbio na ordem social vigente, a 

rede pode ser retiradas do ar como aconteceu na Inglaterra em 2011 e quase se concretizou no 

Brasil em 2013; sem falar nos diversos países onde a rede é de controle estatal. 

As redes sociais não passam de uma hipostasia criada pela indústria cultural 

espetacular contemporânea. As mônadas sociais se interagem apenas no campo formal 

destituído de conteúdo substancial, como exemplo podemos citar a quantidade de amigos que 

o sujeito tem no campo virtual e contraste com a vida real. A máxima do pensador libertário 

norte americano do século XIX, Henry Thoreau “Criamos meios uteis para chegar a um fim 

inútil”, permanece atualíssima. Voltamos a repetir a questão não é a tecnologia em si mas a 

forma social apriorística que determina a função social abstrata dentro de um contexto 

histórico específico. A tecnologia opera apenas como meio na qual os sujeitos produtores de 

mercadorias se relacionam entre si. Deste modo a interação é apenas no campo formal, não 

tendo superado a relação sujeito-objeto de outras tecnologias anteriores. O impressionante é 

que tal tecnologia surge no momento em que os sujeitos estão objetificados pela lógica do 

valor e se relacionam como máquinas desumanizadas, coagulando todas as possibilidades de 

um diálogo autentico. 

Em suas teses Sobre o Conceito de História Benjamin afirma “Nunca houve um 

monumento da cultura que não fosse também um monumento de barbárie. E, assim como a 

cultura não é isenta de barbárie.” (BENJAMIN, 1996, p. 225). Com base nesse raciocínio 

podemos afirmar que cultura digital no presente reflete o momento catastrófico da cultura 

ocidental iluminista que tomou corpo como totalidade na sociedade atual: 

 

A produção capitalista unificou o espaço, que já não é limitado por sociedades 

externas. Essa unificação é ao mesmo tempo um processo extensivo e intensivo de 

banalização. A acumulação de mercadorias produzidas em série para o espaço 

abstrato do mercado, assim como devia romper as barreiras regionais e legais e todas 

as restrições corporativas da Idade média que mantinha a qualidade da produção 

artesanal, devia também dissolver a autonomia e a qualidade dos lugares. Essa força 

de homogenização é a artilharia pesada que fez cair todas as muralhas da China. 

(Debord, 2016, p. 111) 

 

As mônadas pós-modernas já não refletem criticamente sobre problemas sociais, 

elas agem de um modo cínico como se nada tivesse importância, ao não ser ganhar alguma 

sombra dentro do mercado concorrencial alimentado pela indústria cultural espetacular. Da 

mesma forma elas são tratadas por esse sistema na qual elas tanto defendem. “A indústria 
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cultural realizou maldosamente o homem como ser genérico. Cada um é tão somente aquilo 

mediante o que pode substituir todos os outros: ele é fungível, um mero exemplar. Ele 

próprio, enquanto indivíduo, é o absolutamente substituível, o puro nada...” (ADORNO-

HORKEHEIMER, 1985, p. 136). Assim temos uma subjetividade totalmente reificada onde a 

economia capitalista dominou os sujeitos completamente. A consciência sobre a realidade, ou 

seja, a capacidade de percepção sensorial e espiritual foi aniquilada pelo poder 

homogeneizante da indústria cultura espetacular, assim o puro nada que é o objetivo último da 

produção capitalista, se realiza de forma fantasmagórica. O tempo coagulado do trabalho 

morto mostra a sua pura essência como nadificação do real tendo como vetor desse processo 

os sujeitos automáticos produtores de mercadorias. 

Com a cisão entre sujeito e objeto no modo de sociabilidade capitalista, a esfera 

política foi rebaixada a um plano secundário, não é por menos que Karl Marx escreveu uma 

crítica à economia política, algo que é de difícil compreensão para uma grande parcela do 

marxismo. A política não possui nenhuma autonomia perante a leis cegas do mercado 

reificado e tem seu raio de ação determinado pelos cálculos dessas leis totalitárias. Como 

todas as atividades humanas foram subsumidas por essa ratio dos sujeitos abstratificados pela 

lógica do valor-mercadoria. Assim como no campo político a ação já foi pré-determinada pela 

lógica capitalista no campo de interação virtual da web 2.0 essa comunicação já foi rebaixada 

ao nível da forma, enquanto que essa subjetividade do homo economicus contemporâneo já 

foi reduzido a simples cálculo para produção de lucros do sistema. Ao mesmo tempo que se 

pode postar algo e viralizar mundialmente em um tempo muito reduzido, na maioria dos casos 

futilidades, essa comunicação se dá apenas no campo virtual onde os sujeitos já foram 

atomizados e reduzidos em pura nada. 

Para compreendermos melhor as mudanças ocorridas nas estruturas de poderes do 

sistema capitalista na atualidade retomaremos algumas reflexões debordianas. Em Comentários 

à Sociedade do Espetáculo, de 1987, Guy Debord conceituou uma nova forma de poder além 

das duas formas sucessivas e rivais do poder espetacular citadas no seu livro A Sociedade do 

Espetáculo: a forma concentrada e a forma difusa. Ambas pairavam sobre a sociedade real, 

como seu objetivo e sua mentira. A primeira forma representava os países que concentravam o 

poder social e político em torno de uma personalidade ditatorial. Haviam acompanhado a 

contrarrevolução totalitária, seja sob a forma nazista na Alemanha ou sob a forma stalinista na 

Rússia. A segunda forma, instigava os assalariados a escolherem livremente entre uma grande 

variedade de mercadorias que se enfrentavam no “livre mercado” concorrencial, representando 

a americanização do mundo, assustadora sob certos aspectos, mas também sedutora nos países 
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onde as democracias burguesas de tipo tradicional conseguiram se manter por mais tempo. 

Debord fala sobre essa nova forma de poder que se constitui com a combinação destas duas, e 

na base geral de uma vitória da que se mostrou mais forte, a forma difusa. Trata-se do poder 

espetacular integrado: 

 

O espetacular integrado se manifesta como concentrado e difuso, e, desde essa 

unificação conseguiu usar mais amplamente os dois aspectos. No lado concentrado, 

por exemplo, o centro diretor tornou-se oculto, já não se coloca aí um chefe 

conhecido, nem uma ideologia clara. No lado difuso, a influência espetacular jamais 

marcara tanto a quase todos os comportamentos e objetos produzidos socialmente. 

Porque o sentido final do espetáculo integrado é o fato de ele se ter integrado na 

própria realidade à medida que falava dela e de tê-la reconstruída ao falar sobre 

ela...quando o espetáculo era concentrado, a maior parte da sociedade periférica lhe 

escapava; quando era difuso, uma pequena parte; hoje, nada lhe escapa. O 

espetáculo confundiu-se com a realidade, ao irradiá-la. (Debord, 2002, p. 173). 

 

Podemos conceber a web 2.0 como dispositivo que traz a marca desse novo 

contexto da sociedade espetacular. A rede funciona tanto como controle e monitoramento dos 

usuários como era o caso do espetáculo concentrado em sua grande essência, ao fomentar os 

desejos narcísicos dos usuários se efetiva como ocorria no espetáculo difuso. Essa nova 

tecnologia unificou essas duas formas de espetáculo, com isso podemos pensar a web 2.0 

como espaço onde espetáculo integrado tem exercido seu controle ditatorial. A própria palavra 

interagir, já nos remete uma ação formatada dentro de constructo frio e abstrato. Para além do 

conceito positivista da nova indústria cultural virtual temos que compreender o caráter 

fetichista e alienante dos novos dispositivos que exercem um papel fundamental dentro dessa 

estrutura de poder. 

Debord afirma que a nova sociedade do espetáculo integrado é caracterizada pela 

combinação de cinco aspectos principais: “a incessante renovação tecnológica, a fusão 

econômico-estatal, o segredo generalizado, a mentira sem contestação e o presente perpétuo.” 

(DEBORD, 2016, p. 175). O surgimento da internet remete claramente aos dois primeiros, 

que como sabemos a maioria das novas criações se deu nessa zona de intersecção entre o 

Estado-mercado: 

 

O movimento de inovação tecnológica, que já dura muito tempo, é constitutivo da 

sociedade capitalista, chamada às vezes de industrial ou pós-industrial. Mas, desde 

que recebeu seu mais recente impulso (logo após a Segunda Guerra Mundial), ele 

reforçou ainda mais a autoridade espetacular; por seu intermédio, todos se veem 

inteiramente entregues ao corpo de especialistas, a seus cálculos e a seus juízos 

sempre satisfeitos com esses cálculos. A fusão econômico-estatal é a tendência mais 

manifesta do século xx; ela se tornou o motor do desenvolvimento recente. A 

aliança- defensiva e ofensiva- firmada entre essas duas forças, a economia e o 

Estado, garantiu-lhes os maiores ganhos comuns em todos os domínios: pode-se 

dizer que cada uma das duas possui à outra... Os três últimos aspectos são efeitos 

diretos dessa dominação, em seu estágio integrado. (Debord, 2016, p.175). 
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O segredo generalizado faz parte do velamento na qual o sistema mantém a sua 

face oculta, aquilo que não pode ser expresso diretamente, por ir de encontro aos interesses 

daqueles que estão no topo da pirâmide desse sistema social. Assim vemos esse traço 

perpassando toda a estrutura espetacular da indústria cultural. “O fato de já não ter 

contestação conferiu à mentira uma nova qualidade. Ao mesmo tempo, a verdade deixou de 

existir quase em toda parte, ou, no melhor caso, ficou reduzida a uma hipótese que nunca 

poderá ser demonstrada”. (DEBORD, 2016, p. 176). Por trás dessa lógica velada os 

espectadores e usuários da indústria cultural não podem fazer nenhum juízo de valor preciso 

sobre determinadas questões. A capacidade de réplica mesmo com a possibilidade permitida 

dentro da web 2.0 se tornou sem nenhuma consistência, a plataforma dessubstancialização a 

subjetividade, transformando os usuários em avatares que só conseguem se relacionar no 

espaço delimitado da indústria cultural atual. “A mentira sem contestação consumou o 

desaparecimento da opinião pública, que, de início, ficara incapaz de se fazer ouvir e, logo em 

seguida, de ao menos se formar”. (DEBORD, Ibid.) 

A indiferença para com os problemas sociais concretos tais como o esgotamento 

do meio ambiente, o problema estrutural do desemprego como consequência da crise 

econômica, violência e o retorno de ideais fascistas são tratados de maneira cínica pelos que 

gerenciam o complexo tecnológico que compõem a indústria cultural espetacular. O papel 

ideológico exercido pelos dispositivos estruturais deste complexo revela o tamanho da perda 

da capacidade de raciocínio e consciência crítica sobre o determinado momento histórico. 

Debord afirma: 

 

Quando atingiu o estágio do espetacular integrado, a sociedade que se declara 

democrática parece ser considerada em toda parte como a realização de uma 

perfeição frágil. Assim ela não deve ser exposta a ataques, porque é frágil; e já não é 

atacável, por ser perfeita como nenhuma outra sociedade o foi. É uma sociedade 

frágil porque tem grande dificuldade para dominar sua perigosa expansão 

tecnológica. Más é a sociedade perfeita para ser governada; a prova disso é que 

todos os que aspiram ao governo querem governar essa sociedade, com os mesmos 

procedimentos, e mantê-la quase exatamente como ela é.  (Debord, 2016, p. 182). 

 

O que causa mais espanto no sistema político econômico contemporâneo é o fato 

da tecnologia permitir a possibilidade de uma produção em massa capaz de suprir as 

necessidades básicas de toda humanidade, e tudo isto, com um mínimo de trabalho humano 

devido alto desenvolvimentos das forças de produções atuais. Mas de fato o que acontece é 

um aumento da miséria a níveis globais o ressurgimento de ideais fascistas, xenofóbicas, 

misóginas e um retorno a um fanatismo religioso. No lugar das maravilhas prometidas pela 

ciência iluminista, o que nós temos e um regresso à estágios “pré civilizatórios”, isto é, 
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estágio de barbárie. Todos as plataformas políticas sejam elas de “esquerda” ou de “direita” 

que participam do processo político nas democracias representativas ocidentais, não 

questionam o modo operante neste tipo de sociabilidade. Apenas querem administrar o que 

não pode ser administrado satisfatoriamente. “Em toda parte onde reina o espetáculo, as 

únicas forças organizadas são as que querem o espetáculo.” (DEBORD, 2016, p. 183). O grau 

de controle que o sistema exerce no espetacular integrado é quase que absoluto, o espetáculo 

que sofre um grande ataque na década de 60 em especial no maio de 68 se renova, criando 

assim uma nova conjuntura espetacular de controle social. 

Com as novas tecnologias que surgem a cada momento, o capitalismo encontra 

um limite interno concreto, e o que se mostra como sua pior ameaça, e não uma classe 

consciente que tomou o poder através de uma revolução proletária. Como já falamos a 

virtualização da vida pela indústria cultural espetacular é reflexo da virtualização do capital 

fictício mundial. Assim como a produção de “riqueza” é gerada de modo especulativo em 

ações nas bolsas de valores e já sem nenhuma base real, a vida concreta veio a reboque nesse 

mesmo plano abstratificante. Mas como todo esse sistema só pode funcionar através do 

trabalho que produz valor e gera dinheiro, que funciona como mediador de toda relação 

dentro do capitalismo; nos deparamos com uma barreira histórica. Com a 

dessubstancialização do valor devida a introdução da microeletrônica e a nanorobótica o 

sistema entrou naquela contradição imanente que Marx havia prospectado já no século XIX: 

 

A troca de trabalho vivo por trabalho objetivado, isto é, o pôr do trabalho social na 

forma de oposição entre capital e trabalho assalariado, é o último desenvolvimento 

da relação de valor e da produção baseada no valor. O seu pressuposto é e continua 

sendo a massa do tempo de trabalho imediato, o quantum de trabalho empregado 

como o fator decisivo da produção de riqueza. No entanto, à medida que a grande 

indústria se desenvolve, a criação da riqueza efetiva passa a depender menos do 

tempo de trabalho e do quantum de trabalho empregado  que do poder dos agentes 

postos em movimento durante o tempo de trabalho, poder que – sua poderosa 

efetividade -, por sua vez, não tem nenhuma relação com o tempo de trabalho 

imediato que custa sua produção, mas que depende, ao contrário, do nível geral da 

ciência e do progresso da tecnologia, ou da aplicação dessa ciência à produção... O 

trabalho não aparece mais tão envolvido no processo de produção quando o ser 

humano se relaciona ao processo de produção muito mais como supervisor e 

regulador... Não é mais o trabalhador que interpõe um objeto natural modificado 

como elo mediador entre o objeto e si mesmo; ao contrário ele interpõe o processo 

natural, que ele converte em um processo industrial, como meio entre ele e a 

natureza inorgânica, da qual se assenhora. Ele se coloca ao lado do processo de 

produção, em lugar de ser seu agente principal. Nessa transformação, o que aparece 

como a grande coluna de sustentação da produção e da riqueza não é nem o trabalho 

imediato que o próprio ser humano executa nem o tempo que ele trabalha, mas a 

apropriação da própria força produtiva geral, sua compreensão e seu domínio da 

natureza por sua existência como corpo social – em suma, o desenvolvimento do 

indivíduo social. O roubo do tempo de trabalho alheio, sobre a qual a riqueza social 

se baseia, aparece como fundamento miserável em comparação com esse novo 

fundamento desenvolvido, criado por meio da própria grande indústria... O próprio 
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capital é a contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de 

trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de 

trabalho como única medida e fonte da riqueza. (Marx, 2011, p. 587-588). 

 

Deste modo com a quarta revolução tecnológica em curso temos uma crise a 

níveis nunca antes visto, a fuga do capital para bolhas especulativas no mercado financeiro já 

não consegue manter um nível razoável de controle sobre a economia real, e os efeitos dessa 

contradição já podem ser sentidos em todas as esferas econômicas e sociais. No caso da 

publicidade, como esfera secundária da produção capitalista no âmbito da indústria cultural, 

torna se cada vez mais sem substância e incapaz de alavancar qualquer possibilidade de 

criação de riqueza real. Temos uma economia virtual em ruínas que corrobora fielmente a 

estética da barbárie social hodierna. A própria infraestrutura que torna possível a existência da 

indústria cultural foi financiada por Estados que não pode mais pagar suas dívidas, e que só 

estão ainda funcionando mesmo que precariamente, as custas de mais endividamento, na 

esperança de que um novo tempo de recuperação do mercado possa trazer liquidez as dívidas 

astronômicas. As medidas de cortes em gastos públicos a exemplo do Brasil que congelou os 

gastos com saúde, educação e segurança por 20 anos, a PEC 241 também chamada de PEC da 

morte, para pagar juros da dívida pública para o mercado financeiro prova o quanto o 

capitalismo faz parte da pré-história humana enquanto relação fetichista e sua lógica reificada 

como instrumento nadificador do real. 

Com a crise estrutural provocada pelas novas revoluções tecnológicas 

contemporâneas a indústria cultural espetacular se depara com um esgotamento na sua própria 

criação de valores. Um limite que se tanto no campo simbólico-cultural quanto no base dos 

recursos naturais. O capital que se movimenta como mimese e comportamento de auto 

preservação compulsivo, consumiu de forma irrefletida os recursos do planeta, que a própria 

vida na terra já se apresenta como dúvida a longo prazo. Não por acaso que surge estudos 

sobre a possibilidade de se criar colônias fora do planeta Terra. Parece uma piada, mas a 

tragédia humana é bem real, e os risos só é possível para uma subjetividade doentia que faz 

parte do caráter do homo economicus. A abstração do valor em sua cegueira reificada e 

totalitária continua o processo fantasmagórica de destruição de sua própria base de 

sustentação. A níveis internos mediante o avanço tecnológico que mina a sua própria 

produção de valor com a eliminação dos postos de trabalho, consequentemente toda a cultura 

ocidental que foi criada a partir dessa relação e externamente com destruição dos recursos 

naturais. 
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A falta de uma crítica social no seio da sociedade atual reflete a forma ideológica 

com qual o sistema capitalista criou uma subjetividade que reflete a própria objetividade 

reificada da realidade. “Quando a ideologia, que é vontade abstrata do universal e sua ilusão, 

se encontra legitimada na sociedade moderna pela abstração universal e pela ditadura efetiva 

da ilusão, ela já não é luta voluntarista do parcelar, mas seu triunfo” (DEBORD, 2016, p.137). 

Desta forma a metafísica ocidental se materializa na realidade e põe todos os entes que 

constituem essa realidade determinada aos pressupostos lógicos desta abstração 

homogeneizante. “A ideologia materializada não tem nome, como também não tem programa 

histórico enunciável” (IBID. p. 138). Ideologia essa que impede a tomada de consciência e a 

possibilidade de uma superação dessa segunda natureza. Enquanto reino da necessidade ela 

bloqueia todos os usos possíveis destas novas tecnologias, permitindo somente àquelas que 

preserva esse reino das necessidades. Debord cita Hegel para conceituar esse estágio 

histórico: “é a vida do que está morto se movendo em si mesma” (IBID. p. 139). A separação 

que é inerente ao processo produtivo no capitalismo, na qual os produtores produzem as 

mercadorias para o mercado e não para suprir suas necessidades, encerra em si a finalidade 

abstrato do sistema. “Numa sociedade em que ninguém consegue ser reconhecido pelos 

outros, cada indivíduo torna-se incapaz de reconhecer sua própria realidade”. (IBID. p.140). 

Temos uma relação invertida onde o sujeito tornou-se e o objeto o sujeito oculto dessa 

relação. 

Nessa relação fetichista do capital os indivíduos não percebem o que está por trás 

dessa dinâmica, devido ao próprio caráter fetichista constitutiva da subjetividade iluminista, 

isto é, moderna. “O espetáculo, em toda a extensão, é sua “imagem de espelho”. Aqui se 

encena a falsa saída de um autismo generalizado” (IBID.) O vazio da produção de riqueza 

abstrata no capitalismo se consuma no vazio existencial do sujeito burguês administrado pela 

indústria cultural espetacular: 

 

O espetáculo, que é o apagamento dos limites do eu [moi] e do mundo pelo 

esmagamento do eu [moi] que a presença-ausência do mundo assedia, é também o 

limite do verdadeiro e do falso pelo recalcamento de toda verdade vivida, diante da 

presença real desta falsidade garantida pela organização da aparência. Quem sofre 

de modo passivo seu destino cotidianamente estranho é levado a uma loucura que 

reage de modo ilusório a esse destino, pelo recurso a técnicas mágicas. O 

reconhecimento e o consumo das mercadorias estão no cerne dessa pseudorresposta 

a uma comunicação sem resposta. A necessidade de imitação que o consumidor 

sente é esse desejo infantil, condicionado por todos os aspectos de sua despossessão 

fundamental. Segundo os termos que Gabel aplica em outro nível patológico, “a 

necessidade anormal de representação compensa aqui o sentimento torturante de 

estar à margem da existência”. (Debord, 2016, p. 140-141). 
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A subjetividade reificada está presa à dinâmica coercitiva das leis econômicas, ao 

não se reconhecer como sujeito nessa relação, se aliena e busca se entorpecer, seja dentro do 

espaço de entretenimento da indústria cultural espetacular, ou mesmo nos escombros do 

pensamento secular religioso, que ressurgi em todas as partes, mas apenas como fragmentos 

de um tempo que já não existe. Seja na zona ocidental com o cristianismo ou oriental com o 

islamismo, ou como uma miscelânea de crenças esotéricas. O vazio existencial que tomou 

posse do mundo contemporâneo e a contradição imanente do próprio sistema produziu uma 

nova onda “religiosa” no mundo, mas todas como produto da própria constituição fetichista 

no capital. Assim a religião de um modo geral ressurgi como farsa, o interesse que se tem por 

trás dessa novo movimento religioso é a tentativa ilusória em grande escala de fazer parte dos 

vencedores na economia concorrencial capitalista, e não ser excomungado do culto religioso 

do capital. Como exemplos no Brasil temos a proliferação das igrejas neopentecostais que é 

mais fácil de se encontrar do que padarias. E no caso do islã é bem sabido por muitos 

especialistas no caso que a maioria dos jovens que se junta à jirad islâmica nunca teve 

nenhum contato com o alcorão, mas eram jovens, que já não tinham nenhuma perspectiva 

dentro do mercado em seus países, muitos nascidos na Europa, mas de origem árabe sofrendo 

uma dupla exclusão na sociedade concorrencial ocidental. Benjamin refletiu sobre o caráter 

fascista e transcendental do capital que é inerente a sua própria lógica abstrata ao afirmar: 

 

Contribui para o conhecimento do capitalismo enquanto religião ter presente que o 

paganismo original certamente foi o primeiro a não conceber a religião como 

interesse “moral”, “mais elevado”, mas como interesse prático o mais imediato 

possível; em outras palavras, é preciso ter presente que ele, a exemplo do 

capitalismo atual, tampouco tinha clareza sobre sua natureza “ideal” ou 

“transcendente”, mas considera o indivíduo irreligioso ou de outra crença de sua 

comunidade como um membro inquestionável, exatamente no mesmo sentido em 

que a burguesia atual encara seus integrantes economicamente inativos. (Benjamin, 

2013, p. 25). 

 

Por mais que o aparato midiático da indústria cultural tente esconder a crise 

estrutural, que ocorre no interior das bases capitalistas, se mostra a fragilidade na qual fora 

cimentada estas mesmas estruturas fundamentais. O complexo midiático espetacular hodierno 

sofre da síndrome da avestruz que Adorno já falava no período pós guerra, como a avestruz 

que esconde a cabeça no buraco para se livrar de um problema real, a indústria cultural tenta 

esconder a barbárie social produzida pela sociedade baseada no valor de troca. Por ter criado 

essa massa acrítica, teve o controle quase que absoluto sobre os indivíduos formatados dentro 

dessa lógica. “O espectador é suposto ignorante em tudo, não merecedor de nada. Quem fica 

sempre olhando, para saber o que vem depois, nunca age assim deve ser o bom espectador” 

(DEBORD, 2016, p. 183). Mas com a crise ontológica da sociedade baseada no sacrifício, e 
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por isso totêmica e fetichista, esse controle já mostra suas fragilidades. Com isso não se 

pressupõe uma sociedade emancipada, o que ocorre é o próprio movimento contraditório da 

ratio iluminista que regressa a estágios pré-civilizatórios mas de um modo muito mais bestial 

por conta do poder destrutivo das novas armas.  Uma civilização que baseou sua produção de 

riqueza numa abstração temporal plasmada é um determinado objeto (produção de 

mercadorias) encontra seu limite ao eliminar a sua própria base de sustentação, a produção de 

valor (trabalho vivo) ao trocar pelo trabalho morto (produzido por máquinas). 

A arte que já foi integrada aos mecanismos de controle na indústria cultural, e não 

é mais uma expressão de tensionamento social, transformou-se num objeto econômico por 

excelência. Sua produção que a muito tempo já não é uma esfera cindida da economia, passa a 

ser produzida diretamente para o mercado. Assim com a crise até o culturalismo pregado pelo 

espetáculo contemporâneo perde seu valor qualitativo de outrora, assim a arte só pode existir 

enquanto produto venal. O pessimismo cultural atribuído aos frankfurtianos mostra que, na 

verdade estes apenas tinham revelado o papel da cultura no capitalismo tardio. Todas as 

esferas da vida foram reduzidas a abstração valor-mercadoria. Incorporando a identidade 

vazia do homo economicus. A ditadura da indústria cultural espetacular transformou o planeta 

num grande mercado global. Nunca na história humano houve uma integração desse modo, 

como nenhum deus conseguiu “unir” todas as partes do globo como o capital. 

A indústria cultural, nessa fase do capitalismo se apresenta como mundo do 

design, deste maneira a estética cultural nas suas mais variações simbólicas se apresenta como 

estética da mercadoria. O individualismo torna se o substrato de toda forma sensorial; 

contextos e relações são irrelevantes para esse novo conceito estético contemporâneo. “O 

design é a estética rutilante das mercadorias abstratas particularizadas, para o consumo dos 

indivíduos abstratos particularizados, enquanto toda a paisagem, as cidades e o espaço social 

são transformados em depósito de lixo.” (KURZ, 2004, p. 128). A publicidade transforma se 

em cultura, enquanto, a cultura vira publicidade, na qual foi posta pelo novo contexto 

econômico como a arte de vanguarda das mercadorias: 

 

A cultura é uma mercadoria paradoxal. Ela está tão completamente submetida à lei 

da troca que não é mais trocada. Ela se confunde tão cegamente com o uso que não 

se pode mais usá-la. É por isso que ela se funde com a publicidade. Quanto mais 

destituída de sentido esta parece ser no regime do monopólio, mais todo-poderosa 

ela se torna. Os motivos são marcadamente econômicos. Quanto maior é a certeza de 

que se poderia viver sem toda essa indústria cultural, maior a saturação e a apatia 

que ela não pode deixar de produzir entre os consumidores. Por si só ela não 

consegue fazer muito contra essa tendência. A publicidade é seu elixir da vida. 

(Adorno-Horkheimer, 1985, p. 151). 
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A estética do design que é uma característica da indústria cultural contemporânea, 

se realiza em sua dinâmica sem finalidade, onde o conteúdo se apresenta, apenas como forma 

mercantilizada. “Para o capitalismo pouco importa que ele valorize-se pela produção de carne 

de porco, campos minados ou purgantes. (KURZ, 2004, p. 128). Dentro do constructo da 

indústria cultural espetacular o movimento de reacoplamento do valor é a única finalidade 

desejada e permitida. “Assim, também para a arte economificada do design deve torna-se 

indiferente o que ela produz, desde que se apresente vendável e apta à encenação midiática” 

(IBID.) No momento em que já não é possível distinguir o cultural e o que é econômico, as 

manifestações estéticas culturais se apresentam como formas vazias que se adequam 

exatamente aos indivíduos abstratificados pelo sistema. A próprio conceito de realidade é 

colocado de lado, e tanto as manifestações culturais e intelectuais se reificaram a tal ponto, 

que só conseguem reproduzir juízos positivados acerca da própria irrealidade do capitalismo 

em crise. Para Kurz: 

 

A simulação das mídias tenta construir um mundo paralelo, virtual e 

desmaterializado, no qual o capitalismo não mais enfrenta barreiras naturais e 

sociais, e no qual o crescimento da “economia desvinculada” pode prosseguir sem 

fim. Os mundos de aparências virtuais da mídia correspondem economicamente ao 

capitalismo de cassino dos últimos 15 anos: os mercados financeiros desvinculados 

simulam uma acumulação de capital, que há muito tempo não tem chão econômico 

firme sob os pés. O capitalismo, por assim dizer prossegue sua correria no ar, após 

ter cruzado as bordas do desfiladeiro. Nesse ambiente econômico de capital fictício 

(Karl Marx), de boom de ações, endividamento, jogos de azar e sociologia de “risco” 

(Ulrich Beck), desenvolveu-se um espírito do tempo que tenta vencer a 

insuportabilidade das intransigências do capitalismo com um fazer como se ... Na 

pose simulativa de uma auto-estetização midiática os indivíduos agem como se 

fossem competentes, bem sucedidos, belos e adoráveis, enquanto suas relações 

sociais reais entram em colapso. (Kurz, 2004, p.129). 

 

A sociabilidade reificado do homo economicus, considerada como supra-histórica 

pela intelligentsia contemporânea mostra sua real temporalidade com a nova crise sistêmica 

atual. Comparado ao momento objetivo da crise temos a completa dessubstancialização dos 

sujeitos automáticos produtores de mercadorias. A dinâmica realizada pela forma totalitária da 

mercadorias nos campos artísticos e culturais demonstra o quanto a vida perdeu sua essência. 

O próprio significado da palavra essência num mundo dominado pela estética da mercadoria, 

é pensada como absurdo da razão. A razão instrumentalizada não se reconhece nas suas 

criações. O espírito que cindiu se dentro de si e não consegue retomar a sua consciência de si 

e para si, encontra-se na sua completa nulidade histórica. O estado de uma civilização onde a 

racionalidade científica e as manifestações culturais são a priori fomentadoras do próprio 

processo histórico inconsciente, revela o fato, na qual funcionam também como censores de 

toda experiência não regulamentada da subjetividade. Assim as próprias manifestações sociais 
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concretas revelam se como um processo abstrato ontológico. A ontologia iluminista 

eurocêntrica se materializa na indústria cultural, que corresponde no sujeito do trabalho em 

seu aspecto passivo de espectador do mundo das mercadorias. Sujeito que se encontra 

impotente perante suas próprias criações. 

Debord havia concebeu o espetáculo integrado como a fusão dos dois últimas 

formas espetaculares anteriores. O concentrado “ideologia concentrada em torno de uma 

personalidade ditatorial” (DEBORD, 2016, p. 172) e o espetáculo difuso que se revela na 

alienação do livre mercado e na individualização do sujeito, fazendo com que os 

trabalhadores assalariados escolham livremente a vida na abundância das mercadorias “ 

representara a americanização do mundo, assustadora sobre certos aspectos, mas também 

sedutora nos países onde as condições das democracias burguesas de tipo tradicional 

conseguiram se manter por mais tempo.” (IBID). Na época em que Debord refletiu sobre essa 

nova era dentro da sociedade do espetáculo ele afirmou que o espetáculo difuso tinha 

sobrepujado o concentrado, não anulado, mas o aspecto difuso tinha prevalecido no 

espetáculo integrado. Na terceira forma que aparece na segunda metade do século XX “pela 

combinação das duas anteriores, e na base geral da vitória da que se mostrou mais forte, mais 

difusa” (IBID). Debord presenciava ainda um momento de expansão dentro do sistema 

produtor de mercadorias, agora podemos conceber um retorno, ou pelo menos um 

nivelamento das características do espetáculo concentrado, o estado de exceção típicos dos 

regimes nazi fascistas se tornaram universal no capitalismo de crise contemporâneo. Como 

momento de retração da funcionalidade capitalista em termos sociais, levado principalmente 

pelo desemprego em massa, vivemos o retorno de um pesadelo que a maioria das pessoas não 

imaginaria a pouco tempo atrás. A capital mostra se em sua essência a forma social mais 

devastadora que a humanidade já pôs em curso e o estado de exceção é universal. 
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4 PULSÃO DE MORTE NO ESTADO DE EXCEÇÃO PERMANENTE 

 

Com a crise estrutural do sistema capitalista podemos identificar o conceito de 

pulsão9 de morte freudiano perpassando toda a sociedade produtora de mercadoria. A 

sociedade que se baseia no valor de troca já tem em si aquilo que o Freud havia refletido no 

livro Além do Princípio do Prazer. Freud conceitua o impulso inerente à vida orgânica de se 

restaurar a um estado anterior, na qual a entidade viva tem como tendência ao retorno para o 

estado inorgânico sendo obrigada10 a abandonar-se sob pressão do meio externo11. Assim 

podemos conceber a relação abstrata do valor que onde se realiza transforma a vida em 

abstração vazia que se manifesta no dinheiro. Walter Benjamin compreendeu essa relação 

entre o orgânico e inorgânico quando usou seu conceito de imagem dialética para analisar o 

fetichismo na moda12. Com a terceira revolução tecnológica e a iminência da quarta, vemos 

essa pulsão de morte refletida em toda sociabilidade contemporânea. 

O ressurgimento da extrema direita em muitos países como no caso do Brasil com 

a eleição do Bolsonaro, em grande parte demonstra essa nova conjuntura política e 

econômica. No novo cenário global de crise da subjetividade produzida pelo sistema 

capitalista se manifesta de forma cada vez mais reacionária. Como Reich já havia analisado 

muito bem no seu livro Psicologia de massas do fascismo “Mas ao cair a máscara das boas 

maneiras, o que primeiro surge não é a sociabilidade natural, mas sim o nível de caráter 

perverso sádico” (REICH, 2001, XVI). A natureza destrutiva é inerente à forma mercadoria 

do capital na qual se manifestou desde os primórdios de seu surgimento com a colonização 

interna e externa, isto é, dentro da própria Europa e fora com a colonização de outros povos. 

Agora se realiza não como expansão mas como retração das suas próprias categorias. O 

                                                 
9 “Pode-se dizer, de um modo introdutório, que o conceito de pulsão, no alemão Trieb, é, na obra de Freud, 

fronteiriço entre o somático e o psíquico, o físico e o mental. Laplanche e Pontalis definem pulsão como um 

“processo dinâmico que consiste numa pressão ou força (carga energética, fator de motricidade) que faz o 

organismo tender para um objetivo” (LAPLANCHE & PONTALIS, 2001, p. 394). Eles diferenciam os termos 

Instinkt e Trieb. Segundo os autores, Freud emprega os dois termos de modos bastante distintos. A palavra 

Instinkt seria reservada para qualificar um comportamento animal hereditário, característico de determinada 

espécie.” (Antunes, 2007) 
10 Freud no Além do princípio do prazer concebe a polarização de ódio e amor com a hipótese de uma oposição 

entre os instintos de morte e os instintos de vida, e estabelece os instintos sexuais como os mais puros e 

primordiais, que são os instintos da vida. 
11 Marcuse afirma que: “A metapsicologia de Freud é uma tentativa sempre renovada para desvendar e investigar 

a terrível necessidade da vinculação íntima entre civilização e barbarismo...uma vinculação que se revela 

fundamentalmente, como uma relação entre Eros e Thanatos.” (Marcuse, 1975, p. 37). 
12 “A moda prescreve o ritual segundo o qual o fetiche mercadoria deseja ser adorado. Grandville estende a 

autoridade da moda aos objetos de uso diário, tanto quanto ao cosmos. Levando-a até aos extremos, ele desvenda 

sua natureza. Ela se encontra em conflito com o orgânico, unindo o corpo vivo ao mundo inorgânico e fazendo 

valer no corpo vivo os direitos do cadáver. O fetichismo subjacente ao sex appeal do inorgânico é seu nervo 

vital. O culto da mercadoria coloca-o a seu serviço.” (Benjamin, 2018, p. 61). 
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resultado das eleições em diversas países, tem demonstrado o que Reich já havia analisado no 

século passado sobre o liberalismo e as democracias ocidentais. 

 
Nos ideais éticos e sociais do liberalismo, vemos representadas as características do 

nível superficial do caráter: autodomínio e tolerância. O liberalismo enfatiza a sua 

ética com o objetivo de reprimir o “monstro no homem”, isto é, o nível das “pulsões 

secundarias”, o “inconsciente” freudiano. A sociabilidade natural da camada mais 

profunda, do cerne, permanece desconhecida para o liberal. Este deplora e combate a 

perversão do caráter humano por meio de normas éticas, mas as catástrofes sociais 

do século XX provam que essa tática de nada adianta. (REICH, 2001, p. 16). 

 

Vemos atualmente a liberação desse monstro no homem que Reich analisou 

brilhantemente, na atual conjuntura social. Uma tragédia que se repete, assim podemos 

prospectar com base nos fatos ocorridos no século passado, a consequência da extrema direita 

no poder e suas ideologias fascistas13. Assim a forma de sujeito burguesa que foi posta 

violentamente e internalizada nas estruturas psíquicas dos indivíduos se revela como pulsão 

de morte. O discurso misógino dos políticos eleitos no Brasil e em várias partes do mundo 

correspondem ao cotidiano trágico do mundo dominado pela lógica do valor de troca. Deste 

modo, os direitos conquistados pelas minorias nos últimos governos brasileiro, agora 

desintegram se perante um estado de exceção que está sendo posto como “novo” modelo 

político e jurídico. Podemos partir da análise de Benjamin sobre a história capitalista que 

continua precisa e atual: 

 

A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” em que vivemos é 

na verdade regra geral. Precisamos construir um conceito de história que 

corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é 

originar um verdadeiro estado de exceção; com isso nossa luta ficará mais forte na 

luta contra o fascismo. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários o 

enfrentam em nome do progresso, considerando uma norma histórica. O assombro 

com o fato de que os episódios que vivemos no século XX “ainda” sejam possíveis, 

não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o 

conhecimento de que a concepção de história da qual emana semelhante assombro é 

insustentável. (Benjamin, 1996, p 226). 

 

O caráter patriarcal e violento das sociedades ocidentais havia sido camuflado, 

devido ao estado de bem estar social, que mantinha adormecido aquele “homem-monstro” 

citado por Reich acima. Em países como o Brasil onde este estado de bem estar nunca foi 

efetivado, os fatos se tornam mais violentos. Não é por acaso que o número de homicídios no 

Brasil está acima sessenta mil mortos por ano e com expectativa de um grande aumento destes 

índices. A ilusão que as minorias iriam conquistar seu espaço dentro da economia de mercado 

caiu por terra. Os partidos de centro esquerda que levantaram essa bandeira nos últimos anos 

                                                 
13 Reich concebe o fascismo como: “o fascismo é a atitude emocional básica do homem oprimido da civilização 

autoritária da máquina, com sua maneira mística e mecanicista de encarar a vida. É o caráter mecanicista e 

místico do homem moderno que cria os partidos fascistas, e não o contrário. (Reich, 2001, p. XVII). 
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se encontram perdidos diante do novo cenário político. As quimeras que foram vendidas por 

estes partidos se diluíram em um discurso vazio e sem conteúdo e preso ao constructo do 

capital. 

Os sujeitos monâdas que formam as massas contemporâneas é um produto de 

séculos onde foram subjugadas pelo autoritarismo patriarcal e militarista como também 

religioso das sociedades modernas. Podemos conceber a nossa sociedade como genuinamente 

fascista. “o fascismo é um fenômeno internacional que permeia todos os corpos da sociedade 

humana de todas as nações” ( Reich, 2001, p. XVIII). Desta forma não só todas as nações 

como todos os estratos sociais dessas nações estão impregnadas de fascismo refletindo essa 

pulsão de morte que é imanente à sociabilidade capitalista. Podemos pegar como exemplo o 

surgimento e a expansão das facções criminosas brasileiras. A estrutura patriarcal dessas 

facções que reproduzem os códigos mais antigos do patriarcado. Como os exércitos estas 

facções são constituídas em sua maioria de pessoas do sexo masculino, mas como fruto do 

colapso social contemporâneo seus códigos de conduta são muito mais sanguinários. A 

imagem de um adolescente com um fuzil na mão nos revela o quanto de irracional e obscura é 

a nossa sociedade. Uma sociedade que é baseada na concorrência e no consumo mediado pelo 

dinheiro se revela como essencialmente primitiva. Como o sistema já não consegue gerar a 

quantidade de empregos, assim também a espoliação dos trabalhadores se tornaram cada vez 

piores, a forma de grande parte dos sujeitos monâdas conseguirem o mediador universal que é 

o dinheiro como encarnação do valor ocorre através da violência. 

Paralelamente ao surgimento destas facções aparecem as milícias que foram 

formadas basicamente por pessoas egressas das forças militares. Assim o conceito debordiano 

de espetáculo integrado toma proporção cada vez mais aguda. Toda uma grande massa de 

indivíduos que não podem ser mais subsidiados pelo sistema passam para o submundo do 

crime organizado. No começo as milícias eram formadas basicamente por ex militares e 

agiam basicamente como agentes do monopólio transporte irregular, venda de gás e TV à 

cabo pirata, mas ultimamente são formados por pessoas de diversos segmentos e passaram a 

comercializar drogas e armas.   

O aumento da miséria não provocou uma sensibilidade perante os que ainda não 

foram jogados fora da normalidade capitalista pelo contrário ele tem fomentado os instintos 

mais perversos nas massas. Questões éticas e morais são descartadas perante o asselvajamento 

das relações sociais. Os direitos conquistados pelo regime democrático de direito positivo se 

desfazem para garantir interesses do capital financeiro. Todavia com a falha no 

funcionamento de reprodução e valorização do capital toda a decência liberal foi descartada 
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das regras nas democracias liberais. Assim o discurso que se passa como moralista, apenas 

propaga ódio e o medo em todas as camadas sociais. Como Reich pensou precisamente: “Na 

revolta de animais humanos maltratados contra a civilidade oca do falso liberalismo aparece o 

nível do caráter que consiste nas pulsões secundárias” (Reich, id.) Dessa forma foi sendo 

fertilizado a conjuntura política que deu ao Bolsonaro cargo de presidente brasileiro. 

O anseio das massas por um “retorno” à “normalidade” burguesa o e os dogmas 

religiosos provoca um certo tipo de autismo coletivo onde essas massas sofrem um certo tipo 

de transe hipnótica realizando atos e discursos extremamente irracionais. Destarte, vemos o 

desaparecimento de uma personalidade consciente nos sujeitos que compõem essas massas 

dando lugar a traços profundos da personalidade inconsciente. “A fragilidade do eu que 

retrocede ao complexo de castração, procura compensação em uma imagem coletiva e 

onipotente” (ADORNO, 2007, p. 194). Assim as pessoas deixam de pensar com um certo grau 

de autonomia para agirem dentro das regras e códigos de massa dos sujeitos automáticos 

(Marx)14. Gestos que numa situação de “normalidade” econômica seriam julgados como 

indecente e certamente seriam reprimidos, na conjuntara político econômica de crise não só é 

tolerado mas transforma se, como linguagem simbólica do estado de coisas dentro da 

sociedade em crise. O indivíduo se encontra em uma estágio de infantilização com traços que 

relembram povos primitivos. Assim temos essa contradição que se dá na própria essência da 

personalidade burguesa. Como Freud define muito bem: 

 

Nos grupos, as ideias mais contraditórias podem existir lado a lado e tolera-se 

mutuamente, sem que nenhum conflito surja da contradição lógica entre elas, Esse é 

também o caso da vida mental inconsciente dos indivíduos, das crianças e dos 

neuróticos, como a psicanálise há muito tempo indicou. (Freud, 1976, p. 103). 

 

No ambiente estrutural de crise atual temos uma fusão entre mercado e violência 

que de certa forma sempre foi parte da economia capitalista, mas em termos qualitativo e 

quantitativo essa violência toma um caráter novo. O que vemos é um regresso a níveis sociais 

antropológicos. Com essa mudança temos um aumento substancial no aparecimento de 

doenças psíquicas. Nos níveis macro em termos países como no micro nos sujeitos nunca 

houve tanta concorrência e em consequência todos os tipos de trapaças e sabotagens para não 

                                                 
14 “Os rudimentos irracionais são espargidos como óleo lubrificante da humanidade na maquinaria. Conformes à 

época atual, são aqueles tipos que nem possuem um eu nem agem propriamente de forma inconsciente, mas 

espelham o movimento objetivo de forma reflexa. Realizam em conjunto um ritual sem sentido, seguem o ritmo 

compulsivo da repetição, empobrecem afetivamente: com a destruição do eu cresce o narcisismo ou seus 

derivados coletivos. A brutalidade do exterior, a sociedade que age uniformemente, bloqueia a diferenciação e se 

serve do núcleo primitivo do inconsciente. Ambos conspiram para a aniquilação da instância mediadora; as 

moções arcaicas triunfais, a vitória do isso(id) sobre o eu(ego) harmonizama-se com o triunfo da sociedade sobre 

o indivíduo. (Adorno, 2007, p. 124). 
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ser o próximo eliminado perante a lógica interna do capital. No mesmo momento em que a 

tecnologia tem um potencial emancipatório como nunca antes visto, o que vemos essa própria 

tecnologia sendo usada para a eliminação dos padrões humanitários de civilização. A 

indiferença para com o próximo reflete a perca de sensibilidade consigo mesma. Assim o 

sujeito narcisista se adequa a sociedade. “Na psicanálise, narcisismo significa investimento 

libidinal no próprio eu, em vez de amor a outros seres humanos. O mecanismo desse 

deslocamento não é outro que o mecanismo social” (ADORNO, 2007, p. 195). Essa é a 

dialética do sujeito mercadoria em sua crise profunda. Essa subjetividade que está mergulhada 

no tempo do vazio e homogêneo do capital que Benjamin citou: “ A ideia de um progresso da 

humanidade na história é inseparável da ideia de sua marcha no interior de um tempo vazio e 

homogêneo. A crítica da ideia do progresso tem como pressuposto a crítica da ideia dessa 

marcha” (BENJAMIN, 1996, p. 229). 

A total submissão dos sujeitos ao princípio abstrato de valorização do capital, um 

em si sem conteúdo, já mostra a gênese desse processo que temos como resultado os regimes 

de governos contemporâneos, que tornam os serem humanos e o meio ambiente como 

supérfluos e cultua como uma religião as categorias econômicas do capital. Quando no 

noticiário o jornalista fala que o mercado acordou de mau humor podemos dimensionar o 

quanto a racionalidade ocidental é realmente fetichista. Essa forma social que produz sujeitos 

totalmente dependente do dinheiro mostra se como pura irracionalidade. Deste modo o sujeito 

que cultua a ideologia dominante e entrega toda as suas forças ao sistema tem mais chances 

de algum papel dentro da sociedade espetacular. “O mecanismo desse deslocamento não é 

outro que o mecanismo social, que oferece um prêmio pelo enrijecimento de cada indivíduo, 

pela crua vontade de autoconservação” (ADORNO, 2007, p. 195). 

O estado de exceção que outrora surgiu em certos momentos e que tinha um 

determinado tempo vigente, contemporaneamente tende a se tornar permanente. O 

totalitarismo econômico globalizado corrobora com esse regresso das massas a tomarem 

partido de ideologias fascistas refletindo a perca da capacidade dos sujeitos de sentir ou 

pensar com autonomia. A renúncia dos indivíduos perante as leis heterônimas da economia 

retrata o conjunto político e jurídico na atualidade. Podemos nos remeter ao estudo de 

Agamben sobre o estado de exceção: 

 

O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por 

meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física 

não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que 

por qualquer razão, pareçam não integráveis sistema político. Desde então a criação 

de um estado de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado 
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no sentido técnico) tornou-se uma das práticas essenciais do Estado contemporâneo, 

inclusive dos chamados democráticos. (Agamben, 2003, p. 13). 

 

Desta forma com essa nova conjuntura político econômica o que vemos é uma 

pulsão de morte que transpassa por todas as esferas do sistema capitalista produtor de 

mercadorias seja nos níveis gerais ou moleculares o que ocorre é esse niilismo social sádico 

como também masoquista. Um certa forma de autismo coletivo autodestrutivo. Esse instinto 

de morte não parece ser um simples interesse destrutivo más uma reação desesperada e 

inconsciente das pessoas perante o novo cenário de crise estrutural do sistema vigente. Uma 

exteriorização contra o sofrimento e a repressão cada vez maiores sobre os indivíduos que o 

capital exerce. Na atualidade política, realizando a gerencia da crise temos um “estado de 

exceção que apresenta-se nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre 

democracia e absolutismo” (AGAMBEN, 2003, p. 13). Um quadro de guerra civil mundial é 

retrato do mundo no século XXI, e no Brasil o reflexo deste contexto nos mostra todo 

potencial de catástrofes ambientais e humanas. 

O sistema capitalista é um paradoxo não só porque ao de desenvolver destrói a sua 

própria base de sustentação, mas devido ao foto de que nunca foi produzida tanta riqueza 

quanto nos dias atuais ao mesmo tempo que nunca houve tantas guerras, fome e catástrofes 

ambientais como nos dia de hoje. O sujeito automático que realiza o processo social reificado 

não consegue se desprender das categorias que fundamentaram essa sociabilidade. Assim as 

mônadas atomizadas estruturalmente ao interesse da economia capitalista estão em condições 

de uma escravidão nunca antes visto. A dependência para com o dinheiro nunca se deu nesse 

nível como no início século XXI, as pessoas não conseguem pensar nada além dessa ordem 

social, e como já foi citado nos capítulos anteriores não é só uma questão de distribuição mas 

do próprio conceito de riqueza. O ideólogos e defensores desse sistema acusam os países de 

“comunistas” de ditadores, de o império do mal, onde a família tradicional seria destruída. Ao 

falar destes países o discurso liberal apenas fala da sua própria constituição. 

Com a crise sistêmica capitalista a economia torna se incapaz de se reproduzir 

para a maioria da população mundial, no caso brasileiro vemos um retorno de milhões de 

pessoas a condição de miseráveis assim como também o Brasil entrou no mapa da fome 

novamente. Assim com advento das novas tecnologias cada vez um maior número de pessoas 

sequer terão o direito de ser exploradas se tornando supérfluas e assim descartadas pelo 

sistema. Com essa virada à extrema direita em grande parte das grandes potências mundiais o 

que teremos serão políticas sombrias para a eliminação dessa massa de seres humanos 

supérfluos. 
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Ao enxergar a estrutura social política e econômica como ontológica, isto é, como 

parte da essência humana perde se a real problemática contemporânea que é a crise estrutural 

do sistema. Não podemos cair no erro da esquerda e pensar que o problema do capital apenas 

desse prisma e ter como base a luta de classes marxistas. A própria dinâmica real do 

capitalista já comprovou a subsunção do proletariado à lógica do capital. Como também não 

devemos pensar uma problemática dentro de um nacionalismo desenvolvimentista como 

alguns partidos brasileiros estão interpretando. No momento atual o capitalismo já colonizou 

todos países do globo e o conectou a uma mesma base comum. A saída não está em um 

retorno aos interesses nacionais até porque isto já parte de um pressuposto de que possa existir 

algum vencedor dentro dessa forma social de concorrência. 

Todavia com o advento destas novas tecnologias como a robótica e a 

nanoeletrônica e a conexão em tempo real pela rede muitas forças produzidas são paralisadas 

por falta de rentabilidade para as empresas, um exemplo bem próximo são as turbinas eólicas 

que são desligadas e determinados momentos para que o preço não caia abaixo dos níveis de 

lucro esperado. Outra problemática é quando a produção sofre uma reorientação forçada para 

a lógica do mercado, para usar outro exemplo próximo temos as plantação de flores e rosas 

nas serras cearenses que poderiam está produzindo alimentos para uma boa parte da 

população que sofre um grave problema hídrico no estado. Deste modo percebemos o quanto 

a economia capitalista tem de irracional e um egoísmo e frieza perante a real necessidade da 

população já sem nenhum poder de compra. Nessa perspectiva podemos citar o pensador 

alemão contemporâneo Kurz: 

  
O fato de o manicômio ter sido um paradigma concepcional para a constituição 

fetiche do capital não deixa de fazer todo o sentido. Em princípio, qualquer empresa 

é um manicômio acabado, e hoje mais do que nunca. É que a algo de demente em 

subordinar tanto a produção material como as necessidades lógicas intrínseca do 

fim-em-si de uma coisa morta. Como podemos depreender de Foulcault, foi somente 

nesse processo de transformação e constituição primordial que surgiu o conceito 

moderno de loucura que, num movimento dialético, se tornou a base da normalidade 

“produtiva” reinante. (Kurz, 2014, p. 132). 

  

Nessa socialização capitalista os sujeitos carregam um potencial destrutivo, a 

estrutura dessa sociedade prova que ainda somos parte daquele momento da pré-história que 

Marx denominou como fetichismo da mercadoria. Essa sociabilidade se manifesta como 

puramente negativa e que nos vai guiando para o abismo da barbárie. E o que é central é a 

miséria da subjetividade burguesa formatada pelas categorias capitalista. A falta de 

imaginação para se pensar algo fora da lógica da mercadoria nos mostra o quanto de perigoso 

a sociedade moderna se encontra. Ao cair a máscara do sujeito ético capitalista o que vem a 
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tona é a substancia vazia do capital encarnada nos sujeitos mônadas contemporâneos. Onde 

toda a vida tem que passar pela lógica abstrata do valor de troca e não faz a menor diferença 

se são produzidas bombas, armas, drogas ou alimentos totalmente envenenados a única coisa 

que importa é continuidade dessa forma de aniquilação da vida no planeta para a manutenção 

de uma economia autofágica. 

A forma do valor de troca que se manifesta no sujeito automático que age dentro 

das categorias fetichistas modernas (dinheiro-Estado) está na base está na base de um 

potencial destruição do mundo, com sua natureza metafísica ele é em si auto suficiente, mas 

tem que se exteriorizar no mundo real, para realizar o seu processo abstraente. Hegel 

interpretou esse movimento como o espírito absoluto que se materializa na história do 

conceito, ele como ideólogo das categorias e da racionalidade burguesa ocidental via esse 

movimento do conceito como a razão emancipatória da humanidade. Marx que analisou 

radicalmente esse movimento dialético do valor percebeu o caráter negativo desse processo. 

A realidade é destruída como efeito colateral desse movimento fetichista e 

abstrato do valor-dinheiro. Assim o que é um crescimento nos moldes da economia capitalista 

não passa de uma forma destrutiva de se relacionar com o mundo vivo ou com a natureza de 

um modo geral. Enquanto o capital não se satisfaz com limites do mundo concreto ele é de 

certa forma uma pulsão de morte a níveis sociais que surge na modernidade. Não é à toa que 

no centro da filosofia iluminista kantiana está a idealização de uma estética transcendental 

onde a forma pura é glorificada. 

 

A analítica transcendental deu-nos um exemplo de como a simples forma lógica do 

nosso conhecimento pode conter a priori a origem de conceitos puros, que 

representam objetos anteriormente a toda experiência ou, antes, indicam a unidade 

sintética que unicamente torna possível um conhecimento empírico de objetos...a 

norma das categorias, conterá a priori a origem de certos conceitos que podemos 

denominar conceitos puros da razão ou ideias transcendentais e que determinarão 

segundo princípios o uso do entendimento na totalidade da experiência. (Kant, 2000, 

p. 244-45). 

 

A forma abstrata da economia capitalista onde o dinheiro tem que ser reaclopado 

com o mais valor através da dinâmica da valorização do capital, é na verdade a essência deste 

apriori transcendental que Kant tanto cultua com sua ideologia eurocêntrica iluminista. “O 

tempo da produção, o tempo-mercadoria, é uma acumulação infinita de intervalos 

equivalentes. É a abstração do tempo irreversível, e todos os seus segmentos devem provar 

pelo cronometro sua mera igualde quantitativa. (DEBORD, 2016, p. 103. Destarte temos a 

forma que domina todo o conteúdo da qual a realidade e todo o mundo da vida é usurpada e 

quantificada é abstrações vazias de conteúdo. 
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Na condição de estágio de crise sistêmica fenômenos alguns sociais refletem o 

momento catastrófico que essa forma de sociabilidade acarretou. A dissolução de uma política 

ambiental mínima que possa preservar o eco sistema. Exemplo disso são os governos de 

Donald Trump e o outro é nossa versão tupiniquim do governo Bolsonaro, os mais diversos 

tratados e acordos internacionais foram descartados. No caso brasileiro o problema é ainda 

mais grave devido mudanças na legislação interna que tinha até uma certa rigidez agora temos 

um governo incapaz de compreender a catástrofe ambiental e social que vem pela frente. O 

fenômeno da violência seja a nível estatal ou nas próprias relações cotidiana dos sujeitos 

mostra esse potencial de aniquilação que retorna dialeticamente para o sujeito inconsciente 

que se locomove dentro das categorias capitalistas. 

O princípio de realidade e o instinto de preservação para com o mundo externo 

que foi introjetado nas massas, faz com que o sujeito perca a instancia mediadora do ego que 

dava uma certa fluidez ao conflito do superego e o id. O superego fossilizado pelas categorias 

do capital faz com que os sujeitos não consigam interpretar o momento histórico social, dessa 

forma esse princípio de realidade totalmente anacrônico torna-se totalmente fictício perante o 

cenário global de crise e revoluções tecnológicas. Destarte ocorre uma internalização 

mediante a socialização em que os mecanismos psíquicos adotados correspondem ao vazio 

metafísico do valor-dinheiro que se manifesta como pulsão de morte nos sujeitos 

contemporâneos. O id como não pode desaparecer devido ser própria natureza mais profundo 

do sujeito encontra na violência reinante essa válvula de escape. Assim parcelas neurótica e 

psicóticas que carregamos desde de tempos remotos que foram geradas dialeticamente para o 

surgimento do que hoje chamamos de civilização passam a exercer cada vez mais força sobre 

a personalidade dos indivíduos-mercadoria. A subjetividade reflete essa forma pura e abstrata 

do valor que se apresenta com vontade de aniquilação dos outros (potenciais inimigos 

concorrenciais) e para com o próprio Eu tornando se meramente um agente da lógica 

mecânica de geração de lucro: 

 

Indivíduo e sociedade se unificam na medida em que a sociedade irrompe nos seres 

humanos abaixo de sua individuação e a bloqueia. Na repressão bárbara que é 

exercida aí, mostra-se que esta unidade não é uma forma mais elevada dos sujeitos, 

pois os remete a um estágio arcaico. A identidade que surge não é reconciliação 

entre o universal e o particular, mas sim o universal como absoluto, em que o 

particular desaparece. Os indivíduos são propositalmente tornados semelhantes aos 

modos de comportamento biológicos cegos, tornam-se tal como as figuras dos 

romances e peças de Beckett. O teatro supostamente absurdo é realista. (Adorno, 

2007, p. 133). 

 

O sujeito narcisista automático dissolve-se na concorrência exacerbada do capital 

no século XXI, revelando a sua verdadeira essência e que sempre esteve no seu interior 
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esperando os momentos de crise pra se manifestar, o seu vazio existencial que se revela como 

pulsão de morte autodestrutiva. A massa guiada pela lógica insana revela se irracional. 

“Certamente aquele narcisismo é, bem próprio, tão irracional política quanto 

psicologicamente. É inerente a ele um momento autodestrutivo, mas não mais que a ordem 

mundial na qual ele se forma compulsivamente” (ADORNO, id). Com o avanço da 

globalização e suas políticas neoliberais demonstra se o poder dessa capacidade destrutiva 

acarretando o colapso econômico político e ambiental de diversos países no qual o Brasil está 

incluído. Toda essa violência passa a ser consumida por uma sociedade completamente 

doente, do cinema norte americano mainstream até os vídeos das facções brasileiras podemos 

ver as imagens de sangue, os membros decepados das vítimas, ainda em seu estado 

consciente. A sociedade embrutecida se torna a utopia real de uma forma totalmente negativa. 

O que o nazismo tinha sido enquanto irrupção desce estado de exceção primitivista vemos na 

atual conjuntura política e social a nova forma de governo generalizado a biopolítica em seu 

estado acabado. 

Assim temos uma sociedade universalizada pela lógica da mercadoria onde  

camadas populacionais inteiras são jogadas à margem de qualquer proteção social, mas como 

é sabido isso faz parte da própria gênese do sistema capitalista, apesar dos ideólogos 

capitalista afirmarem que o capital surgiu de uma forma pacífica e civilizada o que aconteceu 

foi justamente o contrário,  as pessoas foram expulsas de suas terras e dos meios de 

sobrevivência e transformados em pobres sem nenhum meio de sobreviver ao não ser como 

trabalhadores assalariados. Agora essas massas são esquecidas devido ao simples fato de já 

não participar do processo de acumulação de capital a níveis globais. Assim essas massas são 

introduzidas à criminalidade como já foi citado acima. Com isso a concorrência de todos 

contra todos promove um clímax de violência na maior parte do globo terrestre. Se no começo 

do capitalismo o sistema precisava se expandir ao máximo, seja escravizando pessoas para 

trabalhar nas colônias ou espoliando pequenos produtores o que vemos agora é uma 

incapacidade iminente de o sistema absorver várias camadas populacionais. Se antigamente 

em todo seu vigor o sistema devorava tudo e a todos, agora já não consegui digerir populações 

inteiras que são descartadas de todo projeto “civilizatório” ocidental. 

Assim no momento de crise como aconteceu em certos períodos do século 

passado o estado de exceção ou estado de sítio como queira chamar, traz a tona a verdadeira 

essência do sistema mercantil ocidental.  O núcleo de violência que faz parte do próprio 

processo de abstração do valor é posto como condição normativa de todos processos jurídico 

e econômicos atuais. As crises e catástrofes financeiras e sociais que sempre fizeram parte 
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desse sistema agora é combatida com mesma brutalidade que as outras formas de sociedades 

pré-capitalistas foram combatidas. Sempre quando algo colocava em risco as categorias 

basilares do capitalismo. Este estado sítio foi posto por um determinado momento até que a 

“normalidade” burguesa retornasse. Mas com a crise estrutural do sistema esse estado de 

exceção agora tende a ser indeterminado, e permanente promovendo consequências cada vez 

mais imprevistas. Assim políticos com costumes e de tradições morais ultra conservadoras 

aliado a uma política ultra liberal revela o momento trágico e temeroso que estamos vivendo. 

Pinochet e a ditadura chilena foi uma espécie de laboratório germinal das novas políticas 

internacionais, mas no caso chileno o sistema ainda estava distante da crise estrutural ao modo 

desta crise contemporânea. Hoje o nível de complexidade social é substancialmente superior. 

As elites que de certa forma sempre apoiaram todos os tipos de golpe contra a população não 

pode mais se esconder do nível caótica de barbárie gerado após séculos de manutenção deste 

sistema fetichista, já que o medo das camadas privilegiados contra o socialismo é tão grande o 

que sobrou foi a barbárie generalizada. Assim a frase de Marx socialismo ou barbárie nunca 

foi tão atual. 

Nesse novo momento de crise estrutural o poder dominante se mantém por todos 

os meios a condição universal do seu constructo real, as formas jurídicas clássicas já não têm 

validade efetiva, a normatividade jurídica é violada completamente, violação que pode ser 

usada tanto como perseguição política a algum personagem imanente a essa própria lógica ou 

a camadas sociais de um modo geral, levando o sistema jurídico ao próprio irracionalismo. 

Deste modo poucos pensadores conceberam tão bem o estado de exceção moderno como o 

jurista pró fascismo alemão Carl Schimitt: 

 

Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Sólo esta definición puede 

ser justa para el concepto de soberania como concepto limite. Pues concepto limite 

no significa concepto confuso, como la impura terminologia da la literatura popular, 

sino concepto da la esfera más extrema. A él corresponde que su definición no puede 

conectarse al caso normal, sino al caso limite. De lo que sigue se verá que aqui por 

estado de excepción se entenderá um concepto general de la doctrina del Estado, no 

un decreto de necessidade cualquiera um estado de sítio. Una razón sistemática 

lógico-jurídica hace del estado de excepción em sentido eminente la definición 

jurídica de la soberania. (Schmitt, 2009, p.13). 

 

Deste modo Schimitt tira a máscara de todo positivismo burguês de origem 

kantiana ou social democrata de Hans Kelsen, com isto volta se ao problema jurídico das 

normas de uma constituição, os sociais democratas tentam defender as regras de uma 

constituição, como foi ideologizado nas eleições brasileira de 2018, sem perceber que toda 

constituição é criada através da força de uma autoridade e de certa forma através da violência. 
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Deste modo o estado de exceção constitui a essência de toda constituição ou toda norma 

jurídica. Agamben analisa o nómos na modernidade ao afirmar: 

 

O nascimento do campo em nosso tempo surge então, nesta perspectiva, como um 

evento que marca de modo decisivo o próprio espaço político da modernidade. Ele 

se produz no ponto em que o sistema político do Estado-nação moderno, que se 

fundava sobre o nexo funcional entre uma determinada localização (o território) e 

um determinado ordenamento (o Estado), mediado por regras automáticas de 

inscrição da vida ( o nascimento ou a nação), entra em crise duradoura, e o Estado 

decide assumir diretamente entre as próprias funções os cuidados da vida biológica 

da nação. Se a estrutura do Estado-nação é, assim definida pelos três elementos 

território, ordenamento e nascimento, a ruptura do velho nómos não se produz nos 

dois aspectos que o constituíam segundo Schmitt (a localização, Ortung, e o 

ordenamento, Ordnung), mas no ponto que marca a inscrição da vida nua ( o 

nascimento que , assim, torna-se nação) Algo não pode mais funcionar nos 

mecanismos tradicionais que regulavam esta inscrição, e o campo é o novo 

regulador oculto da inscrição da vida no ordenamento – ou antes, o sinal da 

impossibilidade do sistema funcionar sem transforma-se em uma máquina letal. É 

significativo que os campos surjam juntamente com as novas lei sobre cidadania e 

sobre a desnacionalização dos cidadãos ( não apenas as leis de Nuremberg sobre a 

cidadania do Reich, mas também as leis europeus, entre sobre a desnacionalização 

dos cidadãos emanadas por quase todos Estados europeus entre 1915 e 1933). O 

estado de exceção, que era essencialmente uma suspensão temporal do ordenamento, 

torna-se agora uma nova e estável disposição espacial, na qual habita aquela vida 

nua que, em proporçãp crescente não pode mais ser inscrita no ordenamento. 

(Agamben, 2007, p. 182). 

 

Com as grandes guerras mundiais e as crises econômicas, a situação que na época 

Carl Schimtt poderia ser resumida a questão jurídica de normalidade relativo a um espaço de 

democracia liberal se transforma radicalmente. A exclusão social de grande parcela da 

humanidade no caso brasileiro de uma grande parcela da periferia, mostra se o fato dessa 

cidadania ter sido suspensa ou mesmo nem existir. Assim uma massa não rentável já se 

encontra excluída daquilo que fora designado como cidadania do Estado-nação clássico. O 

sistema jurídico torna-se tão maleável que as próprias normas podem ser usadas conforme o 

poder dominante, assim o direito positivo passa a uma zona nebulosa digna de uma ditadura 

fascista. O estado de exceção passa confundir se com o próprio estado democrático positivista 

clássico. Os dispositivos foram introduzidos de forma silenciosa que a própria mídia burguesa 

é vítima do estado de sítio. No caso brasileiro vemos o discurso dessa nova era quando um 

governador recém-eleito afirma que todo indivíduo que portar um fuzil será abatido, usando o 

termo moderado do artigo 24 do código penal a sua interpretação subjetiva. Um discurso 

uníssono de que bandido tem que morrer. Assim a lei antiterrorismo aprovado pelo governo 

petista tende tomar proporções radicalmente fascistas. Já um discurso de criar uma prisão no 

tipo de Guantânamo onde os presos que forem considerados terroristas terão penas diferentes 

das normas jurídicas constitucionais. 
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A política que se mistura com a máfia suspendeu todo estado de “normalidade” 

burguesa democrática, o espetáculo difuso que Debord anuncio no final do século passado 

toma proporções universais, assim regimes democráticos e ditatórias se confundem num 

amalgama de interesses obscuros. Onde os sujeitos fetichizados por uma economia delirante 

já não consegue se reconhecer. Aqui não concebemos uma forma de soberania integral mas 

uma decomposição social do Estado-nação. 

Assim na perspectiva schimittiana e benjaminiana, o estado de exceção constitui a 

essência fundamental de toda constituição do Estado moderno de todo direito positivo. Com 

isso podemos conceber a modernidade capitalista como o próprio estado de barbárie 

permanente, a superestrutura jurídica iluminista revela se como sempre foi substancialmente 

autoritária, que reflete a própria lógica autofágica. Assim como os nazistas chegaram ao pode 

por meio de eleições democráticas no Brasil contemporâneo temos um governo com os 

mesmos valores fascistas, o aparelho jurídico positivo desde os primórdios foi constituído de 

maneira ditatorial. E a pulsão de morte constitutiva de tais governos se revela na campanha e 

nas primeiras medidas tomadas pelo novo presidente brasileiro, como o decreto que libera a 

posse de arma. Deste modo não importa se números de homicídios aumentarem mas ações da 

empresa de armas Tauros e seus lucros dispararem nesse momento. Tauros que foi uma das 

grandes parceiras de campanha do novo presidente. A “nova era” começou e o Ceará é 

referência dos novos tempos sombrios com o caos implantado nas primeiras semanas de 2019 

onde o crime organizado veio revelar a verdadeira essência democrática iluminista pós-

moderna. 

A crítica expositiva da dialética negativa que tem como primado o próprio objeto 

e no caso desta dissertação o próprio capitalismo se diferencia radicalmente da ciência 

burguesa positiva e sua pretensão de neutralidade e objetividade. A negatividade desta última 

se apresenta como exterioridade e por isso ocorre sempre como apelo ético-moral que não 

compreende a própria realidade do capitalismo. O pensamento iluminista positivo crítica a 

gerencia imoral do sistema e não concebe o próprio objeto social como catastrófico e 

irracional. A análise do objeto não é feita a partir dele próprio mas de uma hipostasiação 

projetada sobre a realidade. 

Todavia a teoria crítica nas suas mais variadas perspectivas que foram expostas 

nesse texto se desenvolve a partir do próprio objeto mas sem antologizar suas categorias, 

como também sem ser subjugadas por tais categorias. Assim uma crítica do próprio objeto 

tem a intenção não de moralizá-lo ou aperfeiçoá-lo mas sim a própria negação e abolição das 

categorias vigentes. Por ter identificado a negatividade da sociabilidade do valor-mercadoria-
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dinheiro está crítica procede como negação da negação que tem uma intenção de afirmação, 

uma nova realidade que transcenda a sociabilidade mercantil. Com a crise estrutural do 

sistema capitalista devido a perca da substancia do valor que acarreta o desemprego em massa 

a humanidade como um todo se põe numa encruzilhada ou as pessoas emancipam se desse 

sistema moribundo e autodestrutivo ou uma regressão antropológica com potencial de 

destruição nunca antes visto criado pela modernidade do sujeitos concorrenciais nos levara a 

uma nova era das trevas. A autoconsciência dialética como prospectada por Benjamin nunca 

foi tão necessária e atual: 

 

Por isso, o pensamento dialético é o órgão do despertar histórico. Cada época sonha 

não apenas a próxima, mas ao sonhar, esforça-se em despertar. Traz em si mesma 

seu próprio fim e o desenvolve – como Hegel já o reconheceu – com astúcia. Com o 

abalo da economia de mercado, começamos a reconhecer os monumentos da 

burguesia como ruínas antes mesmo de seu desmoronamento. (Benjamin, 2006, p. 

52). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Por isso, o pensamento dialético é o órgão do despertar 

histórico. Cada época sonha não apenas a próxima, mas 

ao sonhar, esforça-se em despertar. Traz em si mesma 

seu próprio fim e o desenvolve – como Hegel já o 

reconheceu – com astúcia. Com o abalo da economia de 

mercado, começamos a reconhecer os monumentos da 

burguesia como ruínas antes mesmo de seu 

desmoronamento. (Benjamin, 2006). 

 

Podemos conceber o estado de exceção permanente atual como resultado e 

consequência do estado de exceção originário que dá origem ao próprio surgimento da 

modernidade capitalista. No início do capitalismo, a colonização interna e externa foram 

idênticas, só ulteriormente que a dinâmica deste processo se dá uma separação entre a 

colonização destas duas esferas. O razão iluminista aparece nessa época com sua ideologia 

eurocêntrica. Assim a vida nua é campo de concentração sempre estiveram presente na 

sociabilidade burguesa. 

Aquele estado de exceção original transforma-se em estado de normalidade dentro 

da conjuntura global de crise. Assim como o dinheiro moeda tornou-se virtual. Com isso 

podemos afirmar que a forma apriorística do capital e sua razão quantitativa instrumental é a 

forma social mais devastadora que já houve na “história” da humanidade. O modo impessoal 

de dominação que transforma as massas humanas em objetos descartáveis é muito mais 

bárbaro do que o obscurantismo religioso das civilizações pré-modernas. 

Assim a democracia iluminista burguesa é nada mais nada menos que uma prisão 

social e territorial para além dos limites dos campos de concentrações. O sujeito automático 

em sua dinâmica reificada se encontra despido do véu jurídico positivista, conjunto de normas 

que fora suspenso, revelando se o cerne irracional da sociedade baseada no dinheiro e os 

sujeitos concorrências. As massas submetidas a este estado de exceção permanente e que 

foram adestrada dentro dessa sociabilidade fetichista já não conseguem suprir suas as 

necessidades básicas. Os indivíduos que foram excluídos do processo de valorização do 

capital compõem uma biomassa humana descartável tornado se vidas indignas de serem 

vividas à semelhança dos judeus nos campos de concentração nazista. 

Com a dissolução da normalidade do estado burguês contemporâneo a própria 

noção de soberania entra em ruínas e que vem à tona é pulsão de morte em níveis globais que 

perpassa todos os estratos sociais horizontalmente, verticalmente e transversalmente. A lógica 

fetichista dos sujeitos mercadorias dominou todos os segmentos da sociedade contemporânea. 

A vida nua do homem sacro, isto é, a vida dos sujeitos supérfluos se realiza no atual cenário 
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de crise estrutural do sistema capitalista. Assim a forma fantasmagórica da sociedade 

produtora de mercadorias, que tem como fim a riqueza abstrata da valorização do 

valor(capital) confirma o quanto irracional e pré histórico é esse modo de sociabilidade: 

 

O que são as fantasias mais audaciosas da ficção científica perante essa 

monstruosidade histórica. O capitalismo não é nenhuma religião, mas sim a 

dissolução de toda religião num movimento sacrificial terreno autonomizado: o 

fetiche do capital. Os fins limitados e imanentemente compreensíveis, diversos e, 

numa fase inicial, surgidos separadamente, da história da transformação e da 

constituição (revolução militar, protestantismo, evasões do emaranhado das relações 

de obrigação pessoais) confluíram, à medida que eram postos em prática, numa 

autopoesis objctivada, ou seja, na dominação absurda sobre os humanos de um por 

eles próprios criado. O “domínio do homem sobre o homem” de Marx já não 

imediato, constituído de forma pessoal-sacral, mas a função objectivada de uma 

sujeição a essa tal acumulação como fim-em-si da antiga objectualidade do 

sacrifício. (Kurz, 2014, p. 366). 

 

A crítica expositiva da dialética negativa que tem como primado o próprio objeto 

e no caso desta dissertação o próprio capitalismo se diferencia radicalmente da ciência 

burguesa positiva e sua pretensão de neutralidade e objetividade. A negatividade desta última 

se apresenta como exterioridade e por isso ocorre sempre como apelo ético-moral que não 

compreende a própria realidade do capitalismo. O pensamento iluminista positivista crítica a 

gerencia imoral do sistema e não concebe o próprio objeto social como catastrófico e 

irracional. A análise do objeto não é feita a partir dele próprio mas de uma hipostasiação 

projetada sobre a realidade. 

Todavia a teoria crítica nas suas mais variadas perspectivas que foram expostas 

nesse texto se desenvolve a partir do próprio objeto mas sem ontologizar suas categorias, 

como também sem ser subjugadas por tais categorias. Assim uma crítica do próprio objeto 

tem a intenção não de moralizá-lo ou aperfeiçoá-lo mas sim a própria negação e abolição das 

categorias vigentes. Por ter identificado a negatividade da sociabilidade do valor-mercadoria-

dinheiro a crítica procede como negação da negação que tem uma intenção de afirmação uma 

nova realidade que transcenda a sociabilidade mercantil. Com a crise estrutural do sistema 

capitalista devido a perca da substancia do valor que acarreta o desemprego em massa, a 

humanidade como um todo, se põe numa encruzilhada, ou as pessoas emancipam se desse 

sistema moribundo e autodestrutivo ou uma regressão antropológica com potencial de 

destruição nunca antes visto e criado pela própria modernidade do sujeitos concorrenciais nos 

levará a uma outra era das trevas mas com potencial de aniquilação muito maior. A 

autoconsciência dialética como prospectada pela teoria crítica nunca foi tão necessária e atual. 
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