
Sedução e moda regem a sociedade moderna.
Conforme o filósofo francês Gilles Lipovetsky, o luxo

não traz felicidade, mas indica seus caminhos
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Só o que é profundo é que
satisfaz o homem? Não preci-
samos de coisas leves e alguns
luxos incorporados ao dia-a-
dia? Contrariando a tradição de
Platão, o filósofo francês Gilles
Lipovetsky acredita que o superfi-
cial e o frívolo estão no centro da
economia moderna. Ele propõe
novas formas de reflexão sobre o
assunto, já que isso interfere em
tudo, inclusive exigindo novos
desafios por parte do marketing e
da propaganda.
"A tradição filosófica diz que o
luxo é o supérfluo, mas se dei-
xarmos de lado o ponto de vista
moralista, vemos que o luxo é
um fenômeno universal. Não há
sociedade sem luxo. Desde anti-
gamente o luxo já era expressado
nas festas. Para mim, a humani-
dade não pode ser definida pela
profundidade e racionalidade",
afirma.

Se aos homens interessa a moda
e o luxo, isso deve responder
a uma lógica mais profunda,
conclui o filósofo. "Acho que
já- há um grande desafio por aí.
Vivemos numa sociedade de con-
sumo e essas ferramentas devem
ser pensadas com mais pro-
fundidade. Meu parado-
xo é complicar o super-
ficial", brinca.
A importância do
consumo e da
moda para a
s o c i e d a d e
pós-moder-
na em busca
de uma vida
melhor. A
democratiza-
ção da oferta
do luxo. Maior
v a l o r i z a ç ã o
do lazer e do
bem-estar.

Esses são alguns pontos que o
filósofo Lipovetsky abordou em
Porto Alegre, em palestra organi-
zada pela Escala, no Santander
Cultural, no dia 25 de agosto. Ele
é um dos mais criativos e polê-
micos filósofos do pensamento

contemporâneo.
Com o tema "Consumo,

Sedução e Fenôme-
nos de Moda",
Lipovetsky fez
uma reflexão
sobre o luxo,
f e n ô m e n o
em expansão
no mundo, e a

moda. "Estamos
na cultura do
viver melhor
e na busca do

prazer. Não é
possível compre-

ender a evolução da
sociedade sem dar
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Lipovetsky: a moda ocidental
rege outras esferas da vida

importância à moda, à sedução e
ao luxo", afirma Lipovetsky, que
também é professor de Filosofia

na Universidade de Grenoble, na
França, e autor de vários livros,

como O império do efêmero, Os
tempos hipermodernos, A terceira
mulher, Metamorfoses da cultura
liberal e O luxo eterno.
A pequena Millau, na França,
cidade natal de Lipovetsky, é
o marco inicial da história de
sucesso desse intelectual que é
hoje, aos 61 anos, um dos mais

importantes teóricos da moder-
nidade e da pós-modernidade.
Pensador da filosofia de transição
do milênio, ele é um dos teóricos
do novo individualismo e um

dos principais responsáveis pela
popularização do conceito de

pós-modernidade.
O filósofo acredita que os produ-
tos devem ser capazes de sedu-
zir os consumidores e isso se
dá através do design e também
da comunicação. "Para muitos

produtos é preciso a busca inces-
sante da inovação. Esse é o novo
trabalho do marketing: inovar,
renovar e ao mesmo tempo cons-
truir uma identidade de marca;
assim trabalham as empresas ino-
vadoras", disse. Ele cita como

exemplo a vodka Absolut, que
tem centenas de propagandas e

ao mesmo tempo é reconhecí-
vel. Outros exemplos citados por
ele são as "barrinhas" da Adidas,

facilmente identificáveis, a logo-
marca da Nike, que, apesar de
todas as inovações, é uma iden-

tidade forte.
O estudioso questiona o papel da
moda nas sociedades contempo-

râneas. Para ele, moda e moder-

nidade são uma única coisa, já
que moda não se limita à roupa

ou ao vestir, mas está interligada
ao bem-estar, ao consumo e à

mídia. "A moda ocidental rege
outras esferas da vida, como o
culto ao corpo, o consumo, a
preocupação com a saúde e com
o estar em forma", afirma.
Ele diz que vivemos na sociedade
do hiperconsumo, que é a socie-
dade na qual a forma e a moda
comandam todos setores que
obedecem à lógica da renovação

permanente. É o imperativo do
novo. De acordo com ele, todos

os segmentos de consumo obe-
decem a essa lógica do efêmero.
O filósofo citou que um modelo
de computador sai de moda mais
rápido do que uma roupa. "A
indústria está sempre inventando
e criando novos desejos nos con-

sumidores", analisa.
Em 1966, nos Estados Unidos,
surgiam 7 mil novos produtos por
ano. Hoje são cerca de 16 mil.

Antigamente, as grifes lançavam
duas coleções por ano. Hoje,
marcas como Zara e Benetton

apresentam minicoleções a cada
15 dias como forma de atrair o
consumidor sempre com novi-

dades.

Na publicidade, por exemplo,
Lipovetsky acredita que a lógica

que triunfa é a busca da origina-
lidade, sedução, estética, humor

e até da extravagância e fantasia.
"A publicidade tenta renunciar o
que sempre fez, que foi glorificar
o produto, dizendo que é melhor
do que os outros. A nova lógi-
ca é de surpreender, renovar a
mensagem e diversificar o visual.
É possível distrair ou entreter o
consumidor para criar uma iden-
tidade de marca", acredita.

Segundo o filósofo francês, muitas
lojas já não trabalham mais com
a questão preço, mas apelam ao
prazer e ao lúdico para atrair o
consumidor. "Visam dar sentido
ao universo da mercadoria. Isso
muda a superfície do comércio.
É uma construção teatral para a
compra ser um ato de prazer",
conta.

Com a massificação do ideal de
consumo, o poder de compra
continua dividido, mas há uma
democratização do luxo e mesmo
camadas empobrecidas da popu-
lação se lançam em busca da

melhoria de vida, adquirindo rou-
pas de grife e objetos de sedução.
"Luxo é justamente a necessidade
de escapar do efêmero", afirma.
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A modelo Kate Moss,
com jóias da H. Stern

Lógica da renovação
permanente
Antigamente, um relógio era um
objeto tradicional que passava

de pai para filho. Hoje, modelos
como Swatch, de plástico e em
diversas cores, demonstram como

os objetos em geral entraram para
a lógica da moda e da sedução.
No livro O império do efême-
ro, o estudioso e pesquisador
questiona o papel da moda nas

sociedades contemporâneas.
Ela adquire uma lógica que

anexa objetos e territórios os
mais variados, coincidindo

com o desenvolvimento da
sociedade de consumo e de

comunicação de massa.
Entre outros concei-
tos, relaciona o luxo

à idéia de sagrado.
Se falarmos de uma
nova ordem do luxo,

segundo Lipovetsky,
é preciso falar tam-
bém de uma nova

atitude dos indi-
víduos, com três

grandes mudanças
caracterizando uma
nova tendência: a
desregulamentação
do luxo, sua emocio-
nalização, ou seja,

um luxo mais

sensual,

sensorial e experiencial, e a
democratização desejante do
luxo. Com o surgimento de dese-

jos comuns a todas as classes
sociais, isso teria levado os indi-
víduos ao desejo do consumo de
"qualidade".
Com a massificação do ideal de
consumo, o poder de compra
continua dividido, mas há uma

democratização do luxo e mesmo
camadas empobrecidas da popu-
lação se lançam em busca da
melhoria de vida, adquirindo
roupas de grife e objetos de sedu-
ção, como por exemplo, o com-
putador com acesso à internet, os

sofisticados telefones celulares,
equipamentos ligados ao corpo
e à saúde.
No livro Os tempos hipermoder-
nos, da Editora Barcarolla, o filó-

sofo dá prosseguimento às idéias
formuladas em O império do
efêmero. Lipovetsky mantém sua
originalidade provocativa e atesta

a transição do homem contem-
porâneo de sua fase pós-moder-
na para a hipermodernidade.

Escrito com a colaboração
de Sébastien Charles, o livro

analisa como a globalização
fortaleceu o individualismo,

o mercado e o avanço téc-
nico-científico. "O homem

Absolut e Nike: marcas
com identidades fortes

está 'desbussolado': perdeu o
rumo", diz o psicanalista Jorge
Forbes na orelha do livro.

Lipovetsky é também um pen-
sador dos papéis femininos no
mundo contemporâneo. Segundo
ele, a mulher não se encaixa
nem no papel de vítima domi-
nada pelo macho nem no papel

de mulher liberada e combativa
apregoado pelo feminismo histó-
rico. Essas idéias estão no livro
A terceira mulher, da Companhia
das Letras. Em Metamorfoses da
cultura liberal, da Editora Sulina,
Lipovetsky discute vários temas:
ética; mídia; empresa; a demo-

cracia liberal, que permite mais
autonomia e ceticismo; a socie-
dade pós-moralista, que exalta
mais os desejos; o ego; a felicida-
de e o bem-estar individual.
Na sua obra mais recente, recém-
lançada no Brasil, O Luxo Eterno,
pela Editora Companhia das

Letras, o autor analisa a paixão
dos que consomem sapatos finos,

roupas de grife, jóias, carros e
perfumes. Lipovetsky defende o

direito ao supérfluo e sustenta
que "o luxo nos salvará".
Conforme o filósofo, o luxo não
traz felicidade, mas indica cami-
nhos para se chegar mais perto

dela. Segundo ele, o amor se
apresenta como a imagem mais
emblemática da felicidade.
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