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Por que o século XXI, que prometia tantas esperanças, começou imerso numa ameaçadora zona 
de sombra? Onde estavam as instituições políticas, vigoram agora as organizações. O espaço 
público foi substituído pelo espaço publicitário e mediático. A idéia de legitimidade, pela da 
eficácia. As classes sociais cederam lugar a duas castas, a dos incluídos, e a dos excluídos. E estar 
incluído, ou excluído, é pertencer, ou não, à grande rede da sociedade informatizada. Para refletir 
sobre essa nova e angustiante realidade, o sociólogo Gilberto Dupas escreveu "Tensões 
contemporâneas entre o público e o privado" (Ed. Paz e Terra), um breve, mas vigoroso ensaio, 
que será lançado hoje, com palestra do autor, no auditório da Livraria Cultura, do Shopping Villa-
Lobos. Um livro imperdível que, sem a pretensão de oferecer soluções, vem enfrentar, 
corajosamente, a crise aberta pelo novo século.  
 
Valor: Seu livro é, senão pessimista, pelo menos muito aflitivo.  
 
Gilberto Dupas: Eu penso que as tensões que vivemos foram geradas por uma profunda confusão 
entre o espaço público e o privado e pela perda geral de valores. Hoje temos as grandes 
corporações decidindo quais são os produtos que se tornarão objeto de desejo. Definindo, ou pelo 
menos manipulando os desejos, e reduzindo o cidadão a um consumidor. No mundo de hoje, a 
sociedade não tem mais espaço de decisão, pois as grandes decisões estão nas mãos da lógica 
privada. Dois anos bastaram para mostrar que o século XXI tem mais chances de ser um século 
de sombra que de luz. A verdade é que, no século XX, a manutenção da utopia socialista 
funcionava de alguma forma, criando um espaço vazio para uma certa reflexão. Sem as 
ideologias, restou um sistema econômico muito fragmentado, buscando objetivos pragmáticos. 
Isso se expressa na posição unilateral americana, que define os valores universais a partir de seus 
próprios valores e que se imagina capaz de mudar regimes e culturas através da força e do 
mercado.  
 
Valor: Nesse mundo despedaçado, o que restou ao indivíduo?  
 
Dupas: O indivíduo acaba se agregando a grupos particulares, as Ongs por exemplo, nos quais 
tenta fazer política através de lutas fragmentárias. A política se reduz a demandas particulares. 
Além disso, o indivíduo deixou se ser cidadão para ser consumidor. O espaço emblemático público 
se transformou, então, num grande espaço mediátivo. Outro dia, na avenida Marginal, eu vi 
passar a meu lado, em vez de um trem, uma imensa barra de chocolate, e os passageiros lá 
dentro foram transformados no conteúdo de um imenso invólucro comercial. O indivíduo, hoje, se 
integra, ou se exclui, através da rede de informações. O incluído é aquele que é capaz de se 
transformar num pequeno ponto dessa rede, de ter interlocução com o sistema. Já o excluído é 
simplesmente aquele que não consegue entrar na rede. De outro lado, o indivíduo, na sua 
privacidade, se vê atropelado pela sociedade da vigilância. É o indíviduo do Big Brother, de 
George Orwell, que perde totalmente sua privacidade. Essa visão se expande e se aplica à 
existência ou não de armas químicas no Iraque, aos satélites verificando quem tem ou não 
instalações nucleares, ela se dissemina pelo planeta.  
 
Valor: O que vem a ser, hoje, a liberdade?  
 
Dupas: Na teoria liberal clássica, ser livre é gozar de uma esfera de ação o mais ampla possível. 
Já na teoria democrática, ser livre é criar leis para si mesmo. Os estados modernos tentaram 
combinar essas duas tendências. Mas, na pós-modernidade as prerrogativas dos indivíduos e das 
corporações se tornaram predominantes. Restou-nos uma crise de identidade. De um lado, o 
indivíduo se torna uma personalidade de performance e de desempenho. Por outro, são lhe dadas 



cada vez menos oportunidades reais. Contraponho esta personalidade narcísica de hoje a uma 
sociedade ética. Em vez do narciso controlado pelo radar, sempre a responder estímulos externos, 
proponho uma ética sustentada por um giroscópio interior. Fica a pergunta: como resgatar a 
liberdade como um elemento de responsabilidade? No cinema você nota isso, as pessoas cada vez 
mais falam com as outras, ou atendem o celular, como se estivessem na sala de suas casas. A 
visão do respeito coletivo é substituída pela exacerbação do direito individual. Acontece que o 
indivíduo conectado é, na verdade, um homem sem liberdade. Ele tem que atender o celular 24 
horas por dia, porque não pode perder nenhuma chance de acesso à rede. Ele está preso.  
 
Valor Econômico - 24/6/2003 


