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GILLES LIPOVETSKY:
"AS MARCAS SE TORNARAM O SENTIDO DA VIDA DAS PESSOAS"

O pensador francês reflete sobre o bom e o mau da indústria do luxo

Por Juvenal Savian Filho

Gilles Lipovetsky, 63, é um dos
mais conhecidos pensadores
atuais. Professor da Universi-
dade de Grenoble, seu pen-

samento tem tido certa fecundidade não
apenas no mundo acadêmico ou nos cír-
culos filosóficos, mas também em outros
universos, como o das artes, da educação,
da psicologia, da política... e... do luxo. O
interesse pelo mundo do luxo e da moda
tem sido a prova de que inúmeros e inu-
sitados elementos da experiência humana
fornecem a Gilles Lipovetsky ocasião para
aprofundar o sentido dessa experiência.
Nesse trabalho de aprofundamento, não
há desprezo pelo cotidiano nem pelo que
parece fútil ou frívolo. Ao contrário, pro-
curando redefinir o individualismo, Gilles
Lipovetsky acrescenta novas misturas à
palheta utilizada pelas filosofias atuais
para pintar o indivíduo, como se pode
perceber pela entrevista bem humorada
que ele gentil e muito simpaticamente
concedeu por telefone à CULT.



CULT - Como o senhor chegou ao universo do luxo como do-
mínio de pesquisa filosófica? Poderia nos contar um pouco do
trajeto de sua formação?
GILLES LIPOVETSKY - Tenho uma formação de filósofo; estudei
filosofia na Sorbonne e depois ensinei muitos anos a filosofia mais tra-
dicional, quer dizer, a história da filosofia. Autores como Platão, Kant,
Hegel etc. Meus interesses voltavam-se, sobretudo, para a compre-
ensão da história e da vida social, ligados, provavelmente, à minha
formação marxista. Meus interesses se fixavam na observação do
mundo e suas transformações. Distanciei-me, porém, do marxis-
mo, sobretudo no que dizia respeito à noção de alienação, pois toda
cultura de massas era vista como algo alienado. Interessei-me, en-
tão, pelas questões que geralmente são desprezadas pelos filósofos.
Platão, por exemplo, não gosta da caverna. Para ele, é necessário sair
para contemplar a beleza das idéias eternas, inteligíveis. Ao contrário,
eu me interesso mais pela caverna; pretendo iluminá-la, sem precisar
sair dela. Foi assim que me interessei pelos objetos mais desprezíveis
para a maioria dos filósofos, como a publicidade, o lazer, o consumo,
a moda, a maquiagem. O luxo, então, foi uma continuidade de tudo
isso. Mas não falo apenas segundo um interesse pessoal, porque a
moda ou o luxo não me interessam senão ao espírito; parece-me que
tudo isso exprime muitas coisas de nossa época, da cultura, da psico-
logia e da natureza de nossa sociedade.

CULT - Mas, ao mesmo tempo, o senhor não ficou desgostoso
com esse universo...
G.L - Bem... Desgostoso não...

CULT - É que o senhor vinha de uma formação marxista, e mui-
tos marxistas são radicais com respeito à condenação desse
gênero de interesse...
G.L. - Eles têm um reflexo moral inteiramente justo, porque é verdade
que há algo de escandaloso no luxo. Eu li, por exemplo, recentemen-
te, que está retornando, na moda masculina, a utilização da pele de
crocodilo. Em algumas marcas, uma jaqueta masculina chega a custar
80 mil dólares. Quando vemos algo assim, é difícil - como você diz -
não ficar desgostoso. Porém, o que me interessa mais é o luxo aces-
sível, não um luxo Rolls-Royce... Quis, de início, saber por que a in-

dústria do luxo, no momento da globalização,
mudou seus rumos. Hoje, mais da metade
dos europeus compra ao. menos uma marca
de luxo por ano; tem-se tornado um fenôme-
no democrático. E não se trata de luxo que
escandaliza. Comprar um vidro de perfume,
um batom, uma bolsa de mil ou 2 mil dólares
não é algo escandaloso. Talvez seja ridículo,
mas não escandaloso. Esse é o luxo que me
interessa, assim como também tenho inte-
resse pelas técnicas de marketing, os novos
modelos de lojas, pois isso toca a todos nós;
trata-se de um fenômeno estético de nosso
mundo. Se vemos as boutiques, nas cida-
des, não podemos negar que são belas. Isso
é diferente de uma Daslu, por exemplo. Daslu
é algo mais escandaloso... Pode-se chegar
lá de helicóptero... Há favelas em volta... É
chocante. Daslu é quase uma provocação.
Mas, nas cidades, quando as marcas de luxo
constróem grandes prédios, fazem belas lojas
etc., as pessoas entram, vão ver, pois os es-
paços são abertos a todo mundo. Trata-se de
um luxo acessível, relativamente democrático.
O outro luxo, voltado para milionários, não
me interessa. Esse é um universo que eu não
conheço. Numa palavra, o que me interessa
é o fenômeno da democratização do luxo.

CULT - Mas seria desejável tornar o luxo
mais democrático? O que o luxo diz so-
bre a natureza humana?
G.L. - Já Shakespeare notava que, se aca-
barmos com os objetos de luxo, não teremos
nada além de animalidade. O que o luxo diz é
que o homem não se contenta apenas com
a satisfação de suas necessidades naturais.
Há, acima de tudo, uma busca de excesso,
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de ultrapassamento da simples naturalidade. Além disso, o luxo não
é simplesmente uma demonstração de riqueza. Pode o ser, mas esse
não parece o seu sentido. Há uma busca de beleza no luxo; uma
busca de sensualidade. Há um gosto por tudo o que é refinado. Isso
exprime, ao mesmo tempo, a competição entre os homens - é por
isso que se trata de algo universal, pois os homens, desde sempre,
rivalizaram por riquezas. Haveria, ainda, uma questão muito delicada:
a arte faz parte do luxo ou não? Penso que sim. Costumamos deixar
isso de lado, porque a arte tem uma dimensão espiritual, com refe-
rências ao sagrado, à Beleza, mas, se consideramos o preço de uma
obra de arte, vemos que estamos muito próximos de um objeto de
luxo. Essa é a razão pela qual as pessoas mais ricas, hoje, estão se
tornando colecionadoras de arte contemporânea. Creio que o luxo
testemunha o fato de o homem, como dizia Bataille, ser negatividade:
ele não se satisfaz com o que tem, mas quer sempre mais.

CULT - Mas um objeto de luxo é necessariamente belo? Um ar-
tista não pode desejar o feio?
G.L. - Se adotarmos um olhar antropológico sobre o luxo, veremos
que ele não esteve sempre associado a coisas belas. Em algumas
sociedades, alguns animais tinham valor especial, como os cães para
os esquimós. Isso aparece como luxo, mas não se trata necessaria-
mente de beleza. É verdade que, a partir de um certo momento, o
luxo e a beleza foram ligados, mas hoje ainda há produtos de luxo que
não são necessariamente belos. Por exemplo, quando viajamos em
primeira classe de avião: a decoração é a mesma que a da segunda
classe ou da classe econômica. O que faz, então, o produto de luxo
não é necessariamente a beleza, mas o bem-estar. Para dar uma pa-
lavrinha sobre a Beleza, eu diria que, atualmente, ela se "democrati-
zou": a maior parte das pessoas vê mais coisas belas hoje em dia (na
televisão, nas revistas, na publicidade etc.); nós consumimos beleza
non stop. Vemos a peleza por todos os lados; certos produtos são
acessíveis quase a todo mundo, como, por exemplo, os cosméticos.
Talvez não as grandes marcas, mas já faz quase um século que os
cosméticos se tornaram acessíveis a praticamente todas as pessoas
das sociedades desenvolvidas. Nesse contexto, há novos mercados
de luxo à procura de algo que está além da simples beleza. Isso reme-
te muito mais à sensação do que à beleza...

CULT - ... e o senhor tem falado de uma relação erótica
com as coisas...
G.L. - Não posso negar que, para alguns, o luxo não chegue à sen-
sação. É o caso, por exemplo, dos novos ricos, que querem simples-
mente mostrar; precisam ser admirados. Não há o erotismo do luxo.
O que chamo de erótico implica um certo gozo na percepção das
coisas, no amor das coisas. Pense numa obra de arte, num perfu-
me, num quadro, num belo vestido... Há um erotismo nas mulheres,
por exemplo, quando elas olham e tocam as coisas. Observe uma
mulher quando entra numa loja de cosméticos, por exemplo: ela res-
pira, sente os perfumes, sente a consistência dos produtos. Há um

erotismo na sua relação com os produtos.
Trata-se, aliás, de um aspecto que permite
legitimar o luxo, porque dá um tipo de satis-
fação. Quanto à arte, ela mantém certamen-
te uma relação com o Belo, mas sabemos
também, ao menos depois de Kant, que um
quadro, por exemplo, não pode apresentar
o feio, embora possa ser belo apresentando
algo feio. Assim, a obra de arte, em certas
condições, pode tomar objetos considerados
feios. Um mendigo, por exemplo, na realida-
de, causa desconforto, mas, quando retrata-
do num quadro, pode ser algo belo em seu
conjunto. Justamente por isso, outros filóso-
fos denunciaram a arte. Pascal, por exem-
plo, dizia que, na arte, podemos admirar algo
que, na realidade, é horrível. Daí uma primei-
ra conclusão: a arte pode assumir objetos
que não têm nada de belo. Uma segunda
conclusão vem da arte contemporânea: ao
menos depois de Duchamp há um problema,
pois, quando ele assina um mictório, não sa-
bemos reagir. É verdade que o mictório não
é um objeto tão feio, mas também não é tão
atraente. E nós o colocamos num museu.
Atualmente, há uma sobrecarga de experiên-
cias desconcertantes. Manzoni, por exemplo,
fez uma coleção com merda, nos anos 70;
merdas de artista. Há coisas assustadoras
ainda. Vemos cadáveres, coisas escatológi-
cas, absolutamente nojentas...

CULT - Podemos ainda chamar isso
de arte?
GL - Isso faz perguntar pelo que é a arte. Ao
menos depois de Duchamp e Andy Warhol,
ficou mais difícil dar uma definição de arte ou
de estética. Antes, havia a arte e a indústria,
o belo e o feio, a grande e a pequena arte.



Hoje, tudo isso é falso. As coisas ficaram mais
complexas. O design, por exemplo, é arte
ou não? A publicidade? Talvez não, mas há
filmes de publicidade que são simplesmente
admiráveis. Não sou favorável a uma definição
restritiva da arte. Creio que nosso mundo, o
mundo da Hipermodernidade, não tem refe-
rências precisas, e, em particular, no que con-
cerne à arte, podemos ter uma definição dada
não em relação à profissão do artista, nem a
uma obra, nem à beleza. Há um outro sistema
de arte que se constrói. Podemos gostar dele
ou não, mas essa é uma outra questão. Em
todo caso, o século 20 fez com que ultrapas-
sássemos as antigas definições. Podemos
ter nostalgia do passado, criticar o novo (e
eu mesmo não sou um grande admirador da
arte contemporânea), mas é preciso, antes,
observar as coisas. O que interessa é ver que
a arte contemporânea, sobretudo pelo viés da
reflexão sobre o feio, é exatamente isso que
eu chamo de Hipermodernidade, uma moder-
nidade excessiva, quer dizer, uma lógica de
sobrecarga, de excesso. Ora, na arte contem-
porânea, é fácil mostrá-lo. Vai-se sempre mais
longe, mesmo que os espectadores digam:
"Mas isso serve para quê?"

CULT - A Hipermodernidade é a socie-
dade de hiperconsumo. Como tal, ela é
boa, ruim ou neutra? É possível conciliar
hiperconsumo e humanismo?
G.L. - Ela é boa e ruim. É boa porque é con-
temporânea da melhoria do nível de vida.
Por exemplo, ela permite que hoje a maioria
das pessoas tenha acesso a uma tecnolo-
gia médica infinitamente superior a de outras
épocas, afinal, na sociedade de hiperconsu-
mo não há apenas consumo de filme, música

ou viagem, mas há consumo de medicina
também; assim como há consumo de comu-
nicação etc. Há, portanto, muitos aspectos
positivos; temos uma sociedade mais aberta,
mais livre; as mulheres se movem, têm mais
liberdade que outrora. Há espaços de liberda-
de muito grandes nessa sociedade de hiper-
consumo, e esse é o aspecto positivo central.
A prova do que estou falando vem dos países
pobres: as pessoas querem emigrar; elas vão
às sociedades de hiperconsumo. Se estas
fossem o inferno, elas ficariam em seus paí-
ses. O aspecto ruim está em que, apesar de
essa sociedade pregar o bem-estar, o lazer,
as férias, a sexualidade - enfim, o prazer -,
ela também implica muitos males, como a
depressão, o stress, as ansiedades, as in-
quietudes... São numerosas as estatísticas de
perturbações, suicídios, depressões... Essa
sociedade experimenta um problema muito
grave: no fundo, o poder de consumo cresce
cada vez mais, mas a felicidade não cresce.
Há uma série de estudos que mostram: mes-
mo que ganhemos mais dinheiro e que con-
sumamos mais, não somos necessariamente
mais felizes. O problema está em saber se a
felicidade pode ser comprada. Eu não creio; a
felicidade não se vende e não se compra; não
é uma mercadoria. O que podemos comprar
são satisfações; podemos comprar prazeres.
Nisso, não há nenhum problema. Compramos
pequenos prazeres ou momentos de prazer.

CULT - O senhor falaria de uma Felicidade
com "f" maiúsculo? "Onde" ela estaria?
Ou "como" ela é? Parece que precisamos
saber antes o que ela é, para depois for-
mular corretamente a pergunta...
G.L. - Sua pergunta é muito correta. Há uma
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Felicidade com "f" maiúsculo, mas essa não
se compra. Nesse aspecto, sou rousseauís-
ta, pois foi Rousseau que me esclareceu: a
felicidade está na relação da pessoa com ela
mesma e com outros. Dito de outra manei-
ra, uma pessoa não pode ser feliz se está em
conflito com ela mesma. Também não pode
ser feliz por muito tempo se o seu coração
está solitário, se ela não ama e se não é ama-
da. É possível ser feliz por um tempo, mas
me parece estar inscrito na natureza humana
que nós temos necessidade uns dos outros.
Assim, são os outros que nos dão a maior
felicidade, como vemos no caso das pessoas
que se amam, por exemplo. E são os outros
também que nos dão os maiores sofrimen-
tos: as rupturas, os problemas com os filhos,
as humilhações, a falta de reconhecimen-
to... Então, não é a mercadoria que nos dá a
felicidade. Intitulei meu último livro traduzido
no Brasil de A felicidade paradoxal porque se
trata disso: todos nós temos os indícios apa-
rentes da felicidade (nós vivemos muito mais
tempo, temos a sexualidade livre, boa saúde,
muito mais bem-estar), mas, ao mesmo tem-
po, as pessoas não são mais felizes. Creio
que a felicidade,não é algo que possamos
construir assim como construímos uma casa,
tijolo sobre tijolo. Não dominamos a felicida-
de; ela pode fugir a qualquer momento, pois
não e uma coisa. Parece mais um sentimen-
to, e, como tal, é vulnerável, frágil. Por isso,
aliás, é que se fala em francês de um frêle
bonheur, uma felicidade frágil - isso explica o
sentimento conhecido de todos, o sentimento
de que não somos felizes por muito tempo.

CULT - Mas os pensadores antigos e
medievais também criticavam a manei-

ra humana de procurar a felicidade nas
coisas finitas e passageiras. Agostinho
de Hipona, por exemplo, fala claramente
que ele buscava o Absoluto, mas as coi-
sas perecíveis o retinham longe de sua
meta. Qual seria, então, a novidade do
paradoxo moderno?
G.L. - Trata-se de uma verdadeira contradi-
ção, pois, mesmo sabendo que a felicidade
não se adquire pela mercadoria, nossa vida
é cada vez mais devedora da mercadoria.
Vivemos numa sociedade que impele as pes-
soas a comprar sempre mais, mas, ao mes-
mo tempo, não é isso que traz a felicidade.
Não tenho muita certeza de que haja conti-
nuidade entre a crítica operada pelos antigos
e medievais e essa crítica que faço da busca
de felicidade pelo consumo. Creio haver uma
continuidade entre os filósofos e os homens
de Igreja, porque ambos querem sempre o
mais profundo e negligenciam o que é lúdico,
a sedução, as coisas fáceis. Mas eu penso
que isso é um erro. A sociedade de consu-
mo mudou a visão da felicidade, e mesmo os
crentes buscam a felicidade também nesta
vida. Por isso, penso que não podemos mais
demonizar o consumo, e, dizendo isso, volta-
mos um pouco à sua primeira pergunta, pois
eu acho que há um lado positivo na superfi-
cialidade. Os filósofos falaram de modo muito
negativo sobre o que é superficial, mas creio
que a facilidade, a superficialidade, a frivolida-
de não são ruins. É preciso aceitar esse lado
da vida. E por quê? Porque a felicidade impli-
ca uma ligação com a leveza; quando somos
felizes, somos leves. É por isso que as pes-
soas riem. Devemos levar a sério uma esté-
tica da leveza. Não quero fazer um elogio da
leviandade, mas, junto com a profundidade,
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quero crer que a pessoa tem necessidade
de leveza. Pode ser que, em nossa época,
por causa dos meios de comunicação, essa
dimensão de leveza seja acentuada demais.
Mas é inegável a grande felicidade que se
oculta, às vezes, nas pequenas coisas: uma
música insignificante, um objeto qualquer,
uma refeição... Não são a Felicidade com "f"
maiúsculo, como você dizia, mas eu penso
que uma vida sem a leveza dessas pequenas
coisas é uma vida triste.

CULT - Essa não seria uma forma
de introduzir um Absoluto em seu
pensamento?
G.L. - Você faz bem em insistir nesse ponto.
Justamente o que eu não quero fazer é uma
"filosofia da leveza"; digo simplesmente que a
leveza é necessária. O homem não é ape-
nas filósofo; ele tem necessidade também
desses momentos de evasão. Mas, no to-
cante à educação, penso que não podemos
fazer uma educação da leveza. Educar uma
criança ou formar um ser humano não é algo
que se deve fazer com um culto da leveza; é
preciso incutir-lhes responsabilidades e dar o
gosto de realizar coisas. Assim, há uma parte
do homem que é leve, mas há também uma
parte fundamental, que Nietzsche chamou de
"vontade de potência". O desejo de potência
não é a guerra, mas o desejo de se ultra-
passar, de fazer melhor, de ir sempre mais
longe, no trabalho, na criação, na invenção...
Hoje, a escola, os pais, a educação, enfim,
devem beneficiar essa vontade de potência,
quer dizer, fazer com que as pessoas tenham
paixões - e as paixões não são leves! - para
realizar coisas, e não simplesmente para
consumir. Um consumidor só compra e troca

de marca. Mas isso não é suficiente, não pode preencher uma vida.
E não é humanismo! Um verdadeiro humanismo é aquele que permi-
te ao homem inventar-se a si mesmo, inventar coisas, progredir. Caso
contrário, trata-se de consumismo. O consumismo não é necessaria-
mente um anti-humanismo, mas também não pode bastar para um
programa humanista. O humanismo implica, necessariamente, respei-
to pelas pessoas, e é preciso permitir a elas que tenham orgulho de si
mesmas; um puro consumista não pode ter orgulho de si mesmo. O
orgulho de si é o orgulho de haver construído coisas das quais temos
orgulho. Há uma dimensão política, econômica, artística... e isso não
é consumismo. Assim, minha crítica da sociedade de hiperconsumo
não é global; visa dizer que a dimensão de consumo atual é excessiva
com referência a outra dimensão.

CULT - Desse ponto de vista, o senhor teria um conceito cen-
tral que pudesse exprimir seu pensamento?
G.L. - Sim, mas precisamos dizer que há um Absoluto ético em meu
pensamento, o humanismo, os direitos do homem, e não há nada
de original nisso. Por outro lado, um conceito maior em meu pensa-
mento seria o de individualismo, que não é um Absoluto; trata-se
de uma invenção histórica. Seja como for, uma categoria que há 25
anos permeia meu trabalho resume-se na tentativa de compreen-
der o que é o indivíduo na Modernidade e nisso que eu chamo de
Hipermodernidade. Essa noção muda tudo, o sentido da cultura, da
política, da educação, da economia etc. Com ela, tocamos o núcleo
do que permite compreender o mundo no qual nós estamos e o mun-
do em direção ao qual caminhamos.

CULT - O senhor já afirmou, por exemplo, que o indivíduo
moderno procura a felicidade fora de instituições como a fa-
mília, a religião, a moral etc. E, em certos momentos, parece
lamentar isso. Olhando para o futuro, o senhor tem alguma uto-
pia? Ou o senhor teme o futuro?
G.L. - Penso que as grandes utopias, como aquelas da Modernidade,
não têm mais muita substância. Eram utopias coletivas, como o
socialismo, o nacionalismo, a sociedade ideal... Ninguém mais crê nis-
so. Para muitas pessoas, isso conduz a uma visão nostálgica do pas-
sado, mas estou convencido de que nem todos os sonhos e utopias
desapareceram. Assim, não sou pessimista quanto ao futuro. Os direi-
tos do homem, por exemplo, possuem legitimidade como nunca. Isso
permitirá que continuemos a criticar nossa época. É importante con-
siderar que, por enquanto, a globalização, a economia, as injustiças
dominam, mas nada garante que isso vá durar eternamente. O ideal
humanista de justiça não está de modo algum morto. Além disso,
com as sociedades individualistas, creio que a dimensão de sonho, de
utopia, se individualizou também. Muitas pessoas têm sonhos ainda,
mas sonhos individuais, como criar uma empresa, formar uma família,
educar filhos, militar numa instituição de caridade, ajudar as crianças
africanas, criar uma obra de arte... Há como que uma forma de demo-
cratização desses sonhos. Mas creio ser necessário fazer uma crítica
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da sociedade, sublinhando o fato de que, no fundo, há uma desigual-
dade diante do sonho e da utopia. Há pessoas que possuem meios
para ter essas utopias, e outras que não possuem.

CULT - Em seu último livro traduzido no Brasil, o senhor pre-
tende apontar para a inutilidade do sonho com uma socieda-
de que escapasse da economia de mercado, da tecnociência
etc. Seria, então, necessária uma instância de regulação que
preservasse o lugar central do indivíduo na sociedade. Como o
senhor concebe essa instância?
G.L. - Por exemplo, se deixamos simplesmente o mercado dominar,
os resultados são previsíveis... Vocês, no Brasil, conhecem bem o que
isso significa... Milhões de pessoas, entre outras coisas, nunca pode-
rão estudar. É preciso corrigir isso, com uma regulação, por exemplo,
pelo Estado, por bolsas ou outras instâncias. Sem isso, milhões de
pobres não poderão sair de seu meio. E isso é antidemocrático. De
um lado, temos a inescapabilidade do mercado - que é atualmente
arquidominante -, mas, de outro lado, temos um ideal democrático.
Ora, o mercado sozinho não pode realizar a democracia. Para garantir
a educação, a saúde etc., é necessário haver mecanismos corretores;
é preciso garantir igualdade de oportunidades, sobretudo no domínio
da educação e da saúde. Isso não significa destruir o mercado; signi-
fica criar mecanismos de regulação para permitir, apesar de tudo, que
a democratização seja possível num mundo de mercado.

CULT - Há casos muito conhecidos no Brasil, que, de certa for-
ma, ligam a reflexão que o senhor acaba de apresentar, sobre
a desigualdade de oportunidades, com a sua reflexão sobre o
universo do luxo. Jovens matam para roubar um par de tê-
nis Nike, por exemplo. Poderíamos pensar também nos traba-
lhadores chineses que, conforme se diz, produzem por 1 ou
2 dólares um par de tênis que depois compramos por 300 ou
400 euros. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação não
recuam nos anúncios... Propõem produtos a todo tempo - no
Brasil é assustador o volume de propagandas -, sabendo, en-
tretanto, que a grande maioria da população não tem acesso
a esses produtos. Em seu livro O luxo eterno, o senhor afirma
que o luxo não provoca corrupção de, costumes nem infidelida-
de entre as pessoas. Podemos entender sua visão, mas como o
senhor recebe histórias como essas dos tênis Nike ou dos tra-
balhadores chineses?
G.L. - Tentei enfrentar questões como essas em meu livro A felicida-
de paradoxal, desenvolvendo a seguinte idéia: a abordagem, hoje, da
pobreza, deve considerar que a pobreza mudou de sentido na socie-
dade de hiperconsumo. Por quê? Porque antes havia culturas de po-
breza; as pessoas as transmitiam de pais para filhos, pois viam-se ins-
taladas nelas. Assim, o desejo dos pobres era viver: ter o que comer,
o que vestir, onde morar etc. Hoje, com a sociedade de hiperconsu-
mo, com as marcas, o luxo etc., as coisas mudaram profundamente.
Deve-se dizer, de saída, que não há mais cultura de classe; há classes

econômicas, mas não cultura de classe. No
fundo, todas as pessoas, atualmente, têm
as mesmas aspirações... Queremos mar-
cas, queremos consumir formas de lazer, a
moda etc. O drama, o trágico, é que mesmo
os pobres das favelas querem marcas... Eles
querem Puma, querem Nike, querem belos
carros e querem viajar, pois assistem à televi-
são, vêem publicidade etc. Nesse plano, não
podemos dizer que o dinamismo do consu-
mo crie uma corrupção dos costumes, mas
cria uma frustração nas populações mais frá-
geis. O problema não é que eles não tenham
Nike, pois isso se relativiza quando temos
outras coisas importantes na vida (o trabalho,
a realização de uma obra etc.). O lamentável
é quando não temos nada... Mas as pessoas
sonham com o quê? Sonham com marcas;
querem consumir. O problema não é da pu-
blicidade, mas é do fato de que as marcas se
tornaram o sentido da vida para milhões de
pessoas. Isso é que é ruim. Mas quero insistir
que não corrigiremos essa situação com uma
posição moral, como que dizendo: "É preciso
denunciar o luxo" ou "É preciso suprimir as
marcas". Seria ridículo, porque nada mudaria.
A vida econômica continuaria. O que precisa
ser mudado é o seguinte: as pessoas, os in-
divíduos, precisam ter objetivos que relativi-
zem as marcas e o consumo. Quando temos
objetivos na existência, o consumo é menos
importante. Mas, se não temos trabalhos in-
teressantes, se estamos desempregados, se
não temos nada na vida que nos interesse,
então o consumo preenche esse vazio. É o
vazio, portanto, que precisamos preencher.
E o preenchemos com a escola, a cultura, o
esporte, o que quisermos... mas não é de-
monizando as marcas e o luxo que faremos o
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mundo mudar. É preciso aceitar que as mar-
cas e o luxo vão se desenvolver ainda mais,
pois haverá sempre mais ricos no planeta.
Por outro lado, reconheço coisas problemá-
ticas no luxo e na moda. Tomemos como
exemplo as top models: é algo muito delica-
do o fato de a publicidade de moda mos-
trar mulheres extremamente magras, porque
isso cria uma imagem extremamente ditato-
rial, homogênea e tirânica da beleza. Pode-
se ferir a imagem das mulheres que não são
esbeltas, criando uma verdadeira fascinação
pela cirurgia estética, como vocês conhecem
bem no Brasil. Garotas de 18 anos, mui-
to bonitas, que já têm peitos, querem mais
peito... Pensemos ainda nas fashion victims,
as pessoas que vivem para as marcas: são
vítimas da moda porque em torno delas está
o deserto. Uma pessoa que tenha outros in-
teresses (seu trabalho, a política, sua família
etc.) pode olhar para a moda, mas a moda
será um interesse ao lado de outros. Não é
a moda em si mesma que é detestável. Em
outras palavras, se a moda continua a ser
moda, isto é, frívola, não há nada demais
nisso. Quando, porém, a moda se torna uma
espécie de sentido da vida, aí, então, temos
um problema; ela não será ela mesma. Aí se
compreende também que não há drama no
fato de alguém não poder comprar marcas
e luxo; o drama é a vida não ter outro ideal
senão o consumo. Há diversas riquezas; a
riqueza material é apenas uma delas. Há a
riqueza afetiva, típica de quem está cerca-
do pelas pessoas amadas; trata-se de uma
riqueza muito grande! Há a riqueza da vida
pessoal, com a cultura, a arte, coisas que se
amam. Assim, se vivemos num ambiente afe-
tivo rico, mas não temos um carro muito mo-

derno, isso não é grave... Mas, se não temos nem a riqueza afetiva,
nem a pessoal, nem a profissional, então tudo se concentra na riqueza
econômica ou no consumo. Aí há um grave problema.

CULT - O senhor, com certeza, conhece o fenômeno da "pira-
taria" das grandes marcas... Aparentemente, isso não tem elos
com sua última resposta, mas acho que pode haver alguma
relação, se consideramos que a pirataria põe em evidência a
dimensão simbólica do luxo e da beleza.
G.L. - Um produto pirata é uma expressão dessa dimensão...
Mas o que as pessoas querem com um produto pirata? Não querem
mais pagar... Não querem pagar pela música, pelo cinema, por uma
obra cultural.

CULT - E isso é inteiramente mau, na sua opinião?
G.L. - Sem dúvida. Isso é mau porque não teríamos mais criação.
Ainda que encontremos outras maneiras de pagar, é preciso pagar.
A gratuidade absoluta não existe. Mas, ao mesmo tempo, essa febre
dos jovens por coisas gratuitas é, no fundo, uma forma de hipercon-
sumo. Eles querem ter três mil músicas no i-Pod, querem ver filmes
non stop etc. - todas essas são formas de hiperconsumo. Podemos
ser fanáticos do hiperconsumo mesmo sem pagar...

CULT - Quais seus projetos futuros?
G.L. - Acabo de publicar, aqui na França, um último livro, chamado
L' ecran global (A tela global). Nele, reflito sobre o cinema e as telas.
Não me dedico ao luxo, mas às telas de modo geral. Evidentemente,
o cinema, em primeiro lugar, mas também a televisão, a internet, os
celulares, toda essa " écranosphère" ("telosfera"), que é muito carac-
terística de nossa época, a Hipermodernidade. Mas tenho um outro
projeto de livro, voltado mais ou menos para as questões relacionadas
ao lugar da Estética na Hipermodernidade. 
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Fonte: Cult, ano 10, n. 120, p. 10-17, dez. 2007.




