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PREFÁCIO

Mais uma vez Michel Maffesoli nos surpre-
ende com sua sensibilidade aguçada para deta-
lhes e nuances sobre a pós-modernidade. Olhar 
atento, capaz de enxergar No fundo das aparên-
cias1 várias mudanças que se colocaram em 
curso desde a segunda metade do século XX – a 
estetização gradativa do mundo e da existência 
que denunciam o retorno do emocionalismo 
e do sensualismo; o neotribalismo, os comu-
nitarismos; o juventudismo como o Graal da 
condição pós-moderna; o nomadismo existen-
cial; o retorno da dimensão trágica da existência 
que nos leva ao presenteísmo – hic et nunc, ici 
et maintenant, aqui e agora; o reavivamento de 
uma filosofia de vida do carpe diem; a pulsão das 
paixões em todos os domínios da vida humana – 
tanto na vida privada como no âmbito da esfera 
pública e social, sendo isso uma das ‘novidades’ 
desse período. O que se pode perceber, afinal, 
com a ajuda de Maffesoli, nada mais é do que um 
reencantamento do mundo.2

1 Brincamos aqui com o título de uma das obras de Maffesoli justa-
mente intitulada No fundo das aparências, publicada, no Brasil, pela 
Editora Vozes, em 2010.

2 Cf. MAFFESOLI, M. Le réenchantement du monde: une éthique pour 
notre temps. Paris: La Table Ronde, 2007.
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Observador do espírito do tempo (Zeit-
geist), Michel Maffesoli enfatiza a transição da 
Modernidade à Pós-modernidade. Aponta-nos, a 
partir disso, que a matéria/conteúdo que consi-
derávamos substancial para fundamentar nossos 
‘valores’, também se modificou. Para o sociólogo, 
esse movimento, irrefreável e natural do corpo 
social, não deveria nos preocupar, pois, como ele 
próprio nos diz, “o fim de um mundo não signi-
fica o fim do mundo”.3 Mas isso só é percebido 
pelos espíritos livres que pairam por aí! Para os 
que necessitam de certezas para sobreviverem e 
vociferarem suas doses de ‘moralina’4 pelo mundo 
afora, essa conclusão é por demais insuportável. 
Por quê? Porque, como nos demonstrou Thomas 
Kuhn, toda ‘revolução científica’ implica em abrir 
mão dos antigos e assentados pressupostos e 
reiniciar a trajetória. É urgente reconhecer a tão 
proclamada, mas pouco vivida, sabedoria socrá-
tica do eterno aprendiz. E mais revolucionaria-
mente ainda é admitir que podemos apreender 
muito com as experiências tidas como ‘banais’, 
‘triviais’ e ‘irrelevantes’, segundo o ponto de vista 
dessa certa intelligentsia.5

O mundo não é só fruto das nossas proje-
ções – econômicas, sociais, estéticas, políticas... 
A Pós-modernidade revela um momento de 
saturação desse progressismo e racionalismo 

3 Cf. https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/03/17/31003-20170317AR-
TFIG00307-michel-maffesoli-la-fin-d-un-monde-n-est-pas-la-fin-du-
-monde.php

4	 Maffesoli	utiliza	desse	termo,	mas	o	empresta	do	filósofo	Friedrich	
Nietzsche.

5 Termo que Maffesoli utiliza em A república dos bons sentimentos, em 
tom crítico a uma classe de pensadores que buscam, a todo custo, 
conservar	certas	teorias	mesmo	que	estas	estejam	em	total	desco-
nexão	com	o	que	está	acontecendo.

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/03/17/31003-20170317ARTFIG00307-michel-maffesoli-la-fin-d-un-monde-n-est-pas-la-fin-du-monde.php
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/03/17/31003-20170317ARTFIG00307-michel-maffesoli-la-fin-d-un-monde-n-est-pas-la-fin-du-monde.php
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/03/17/31003-20170317ARTFIG00307-michel-maffesoli-la-fin-d-un-monde-n-est-pas-la-fin-du-monde.php
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exacerbado da Modernidade e nos aponta para 
uma outra perspectiva – a de que se quisermos 
entendê-la, precisamos antes, compreendê-la.6 

Por essa razão é necessário desenvolvermos 
um pensamento enraizado, que cresce com 
a experiência. É a isso que Maffesoli se refere 
quando fala de um pensamento progressivo. Um 
pensamento encarnado, um corpo que possui um 
intelecto – colocando nessa ordem, não em vão, 
a primazia do corpo na Pós-modernidade. Corpo 
que se pavoneia nas academias de ginásticas que 
se transformaram nos novos templos; nos procedi-
mentos estéticos em busca do rejuvenescimento; 
nos estudos em prol da superação da morte;7 e a 
lista de banalidades poderia ser enorme.

Em meio, inclusive, a todos os problemas 
trazidos pela pandemia vemos surgir aos montes 
as características desses novos tempos. A capa 
protetora do individualismo moderno rompe-se 
e os inúmeros atos de solidariedade perfilham 
no dia a dia das cidades. Diante das medidas de 
precaução e contenção do vírus, vemos surgir 
inúmeros encontros online, os “aperitivos Skype”,8 
onde amigos, familiares, enamorados, conversam, 
fofocam, bebem..., em síntese, ‘gastam tempo’ 
numa série de atividades que não têm em vista 
nenhuma finalidade específica ou racionalmente 

6	 O	próprio	Maffesoli	 se	 coloca	 como	um	pensador	da	perspectiva	
sociológica	 compreensiva.	 Cf.	 MAFFESOLI,	 M.	 O conhecimento do 
quotidiano: por uma sociologia da compreensão. Lisboa, 1987. 

7	 Segundo	a	opinião	de	José	Luis	Cordeiro	e	David	Wood,	em	A morte 
da morte: a	 possibilidade	 científica	 da	 imortalidade.	Tradução	 de	
Nicolas	Chernavsky	e	Nina	Torres	Zanvettor.	São	Paulo:	LVM,	2019.

8	 Cf.	a	entrevista	que	o	Instituto	Ciência	e	Fé	PUCPR	realizou	com	o	
autor	Michel	Maffesoli	no	primeiro	 semestre	de	2020,	disponível	
gratuitamente	no	link:	https://identidade.pucpr.br/webapp/institu-
to_ciencia_e_fe/publicacao_interna.html?publicacao=55

https://identidade.pucpr.br/webapp/instituto_ciencia_e_fe/publicacao_interna.html?publicacao=55
https://identidade.pucpr.br/webapp/instituto_ciencia_e_fe/publicacao_interna.html?publicacao=55
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pretendida. A experiência vale por si própria. 
Exploram o que há de melhor naquele momento. 
Sentido trágico da existência, como dissemos, que 
reanima um espírito dionisíaco no qual a fruição 
dos sentidos é sempre o primeiro caminho que 
nos aparece. Isso nos coloca na rota de uma trans-
cendência imanente, tema dos últimos estudos de 
Michel Maffesoli.9 O próprio movimento de saída 
de si, de abertura ao Outro, à Casa Comum, já tem 
algo de sagrado – aquilo que Maffesoli compara, 
nas tribos pós-modernas, à concepção católica 
de comunhão dos santos.10 Passa-se da noção de 
indivíduo centrado sobre si mesmo e autônomo 
a um sujeito que se abre para o Outro; é o Outro 
que me diz quem sou; é com-ele (o ser-com do 
qual Maffesoli nos fala) que sou. Em suma, o que 
temos agora é uma heteronomia.

O que o leitor encontrará nos textos a 
seguir é um pouco desses aspectos que nos 
colocam em novas rotas existenciais. Os conte-
údos abordados nessa obra passam da noção 
de imaginário e mídias sociais; do tribalismo 
pós-moderno; da ética; da moral; da deonto-
logia; da crise da Modernidade; entre outros 
tantos temas do momento em que vivemos.

Registramos aqui nosso profundo agrade-
cimento ao autor, Michel Maffesoli, por nos auto-
rizar a tradução e a publicação desses textos 
no Brasil e por nossa crescente parceria em 
diversos projetos; à Editora De Boeck Supérieur 

9 MAFFESOLI, M. La nostalgie du sacré. Paris: Les éditions du CERF, 
2020. 

10 MAFFESOLI, M. La nostalgie du sacré. Paris: Les éditions du CERF, 
2020; MAFFESOLI, M. O instante eterno:	 o	 retorno	 do	 trágico	 nas	
sociedades	pós-modernas.	Tradução	de	Rogério	de	Almeida	e	Ale-
xandre	Dias.	1ª	edição.	São	Paulo:	Zouk,	2003.
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pela cessão de direitos autorais; assim como à 
toda equipe da Editora PUCPRESS e ao tradutor 
dessa obra, Eduardo Portanova Barros.

Aos leitores,

Bem-vindos à Pós-modernidade e boa 

leitura.

Douglas Borges Candido
Fabiano Incerti

Instituto Ciência e Fé PUCPR.
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TRIBALISMO PÓS-MODERNO1

É sabido que quando não existe mais, aí 
é que os amantes, transtornados, falam, na 
maior parte do tempo, do amor que os uniu. 
Lembremo-nos, nesse sentido, do grito de 
Rimbaud pedindo para ser resolutamente 
moderno. Encantamento? Invocação? De 
qualquer forma, uma injunção paradoxal na 
medida em que chega num momento no qual a 
modernidade, justamente, atingiu seu apogeu e 
só pode, a partir de então, declinar.

Paradoxo, também, de assistir, mais de um 
século depois, a dificuldade que os intelectuais 
têm de abordar, serenamente, os problemas 
ligados a esse fim, ainda que hipotético, dos 
tempos modernos e em considerar suas conse-
quências sociais, epistemológicas, existenciais 
que isso não deixa de ter.

“Sine ira et odio”. Não é assim que convém 
estudar a mudança societal. A cólera ou o medo 
sendo, muitas vezes, o elemento inconsciente da 

1	 Tradução	ao	português	autorizada	pelo	autor	e	pela	Cairn.info.	Ar-
tigo	 originalmente	 publicado	 em:	MAFFESOLI,	Michel.	 Tribalisme	
postmoderne. Sociétés,	De	Boeck	Supérieur,	v.	2,	n.	112,	p.	7-16,	2011.	
DOI:	10.3917/soc.112.0007.	Disponível	em:	https://www.cairn.info/
revue-societes-2011-2-page-7.htm.	
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análise intelectual. Quanto ao ódio do mundo, 
é quase uma segunda natureza para aqueles 
mesmos que se arrogam a si mesmos o poder de 
dizer o que “deve ser” o indivíduo e a sociedade. 
Em detrimento, claro, do dever de reconhecer 
aquilo que é. Serenidade, pois, no ato de saber 
trabalhar para “nascer com” (cum nascere) uma 
realidade complexa.

Para retomar uma expressão de Schope-
nhauer, essa “realidade é puramente relativa”. Ou 
seja, que todo objeto ou fenômeno está ligado 
a outros e determinado por eles. E, por isso 
mesmo, sujeito a mudanças e chances. Imper-
manência geral das coisas, de qualquer sorte. 
O que quer dizer que o que é nem sempre o 
fora, necessariamente, e nem sempre o será. 
Da mesma forma que as categorias elaboradas 
em um determinado momento não são eternas 
e devem estar sujeitas a revisão se quisermos 
apreender, o menos mal possível, a evolução em 
questão e da qual é muito difícil, empiricamente, 
negar ou denegar os efeitos.

O relativismo de que se trata aqui consiste, 
pois, em relacionar os vários elementos da vida e 
em perceber o fluxo vital, que é, por construção, 
incessante. Todas essas coisas tornam obsoleto 
qualquer dogmatismo que seja e favorecem uma 
sensibilidade teórica, preferindo a humildade das 
coisas à pretensão dos conceitos. É nesse sentido 
que não se trata de “ser pós-moderno”, como 
se pudéssemos ter ou ser esta ou aquela iden-
tidade, mas antes de utilizar uma palavra, uma 
noção simples como alavanca metodológica, a 
mais pertinente possível, a fim de compreender 
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as relações e os fenômenos sociais que estão, 
ainda, em seu estado nascente, mas cuja impor-
tância, tanto quantitativa quanto qualitativa-
mente, é difícil negar. Em suma, ser um sociólogo 
da pós-modernidade antes que um sociólogo 
pós-moderno.

É durante esses períodos de mudanças 
civilizacionais que importa ser, citando, ainda, o 
revigorante Schopenhauer, um Selbstdenker, o 
que se pode traduzir como um pensador livre. 
Isto é, que convém se preocupar mais com 
uma abordagem de longo curso do que com 
esta prática acadêmica pequena – e bastante 
comum – que consiste em adaptar os grandes 
conceitos a pensamentos pequenos. É isso 
que poderá nos permitir não ter medo da pós- 
-modernidade, desde que nos contentemos em 
aí identificar uma nova fase desse processo inelu-
tável, que repousa na saturação, em um dado 
momento, dos valores que governaram, durante 
um período mais ou menos longo, o estar-junto 
social. Trata-se, aqui, do que a filosofia da Idade 
Média chamava de “condição de possibilidade”, 
precedente a toda investigação em profundi-
dade: delimitar um quadro, identificar as linhas 
de força, avaliar as categorias envolvidas.

E, se permanecermos clássicos, isso em 
um “pars destruens”, então um “pars cons-
truens”. Não, de maneira infantil, para se colocar 
em oposição, mas porque é necessário ver o 
que cessa para apreciar, da melhor forma, o 
que tende a vigorar. Especificando, igualmente, 
que, em um momento fundador, não é possível 
formar um sistema, ser um “autor de manual”. 
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Como pudemos dizê-lo com Marcel Mauss, em 
um contexto não muito diferente, é preciso 
saber formular as hipóteses e propor as pistas 
de reflexão audaciosas, mesmo um pouco canô-
nicas, se quisermos apreender, em profundidade, 
o que está em estado nascente.

 Então, de onde se vem? Quais são esses 
valores sociais que são, progressivamente, 
impostos para constituir o que se chamou a 
modernidade, mas que só eram, apesar de tudo, 
a “pós-medievalidade”. Sabe-se que nada dura 
para sempre. Tudo quebra, tudo passa, tudo 
deixa. E o que nos parecia da ordem do evidente 
se elaborou a partir da implosão da Idade Média. 
Há uma expressão de Auguste Comte que pode 
bem resumir a clareza moderna: “reductio ad 
unum”. E é verdade que, em todos os domí-
nios, a unidade do mundo e das representações, 
lentamente, prevaleceu. Tal unificação pode ser 
observada em todos os campos. Mas, de uma 
maneira esquemática, é, particularmente visível, 
no que concerne o político, o social e a ideologia.

Existe, certamente, uma interação cons-
tante entre esses diversos elementos, mas o 
político pode servir-lhes de base. Assim, a cons-
tituição do Estado-nação. Obviamente, existe 
o exemplo francês ou mesmo o inglês, muito 
cedo centralizados. Mas foi ao longo do século 
XIX, e, mais precisamente, quando dos anos 48 
(sic), na Europa, que se vê, fortemente, a afir-
mação dos sentimentos nacionais, e mesmo 
nacionalistas. Assim, as diversas particulari-
dades regionalistas, as especificidades locais, os 
vários dialetos, os usos e costumes, os modos 
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de vida e mesmo as instâncias de gestão ou de 
governos provinciais são, pouco a pouco, evacu-
ados, suprimidos, em favor dos Estados nacio-
nais e de seus organismos representativos. E 
isso em nome dos valores universalistas, e com 
base em uma organização racional da socie-
dade. Para retomar uma expressão de H. Arendt, 
é em referência a um “ideal democrático” que o 
bem comum tende a se uniformizar e a negar os 
múltiplos enraizamentos locais que haviam sido 
a marca da Idade Média e de seus vários barões.

O mesmo vale no que concerne às insti-
tuições sociais. Os trabalhos de Norbert Elias, 
do próprio M. Foucault, ou aqueles de inspiração 
foucaultiana bem esclareceram o lento processo de 
“curialização” ou de domesticação dos costumes 
que levaram à constituição “do” social, isto é, de 
um estar-junto singularmente mecanizado, perfei-
tamente previsível e, essencialmente, racionalizado. 
“Racionalização generalizada da existência”, disse 
Max Weber. Tendencialmente, isso é certo. De qual-
quer forma, é de fato esse processo que presidiu 
o nascimento de uma família fixa em sua estrutura 
nuclear, que favoreceu o “pôr em obra” e engen-
drou as grandes instituições educacionais, as do 
serviço social, sem esquecer a da saúde e dos vários 
“confinamentos” dos quais o século XIX e o século 
XX não eram avaros. Corrigindo, na medida do 
possível, os delitos do futuro econômico do mundo 
e do produtivismo que lhe eram inerentes, esse 
“social” trouxe segurança inegável à maioria. Mas, 
ao mesmo tempo e no sentido estrito do termo, 
“enervava” o corpo comunitário, transferindo para 
órgãos distantes e abstratos a tarefa de gerenciar 
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o bem comum e o elo coletivo. Tudo o que me fez 
dizer que em muitos aspectos, testemunhamos o 
estabelecimento de uma “violência totalitária” que, 
ao inverter a terminologia durkheimiana, permitiu 
a mudança de uma “solidariedade orgânica”, mais 
perto da vida cotidiana, para uma “solidariedade 
mecânica” promovida por uma estrutura tecno-
lógica que se proclama fiadora do bom funciona-
mento da vida social. O triunfo de especialistas de 
todos os tipos, sabendo, desde a lógica inelutável de 
“dever ser”, como pensar, como agir. Nessa lógica, 
o mundo tornou-se totalmente estranho para as 
pessoas que presumiram nele viver.

É o mesmo, enfim, do que se pode chamar 
ideologia. E isso no sentido estrito do termo, 
isto é, o conjunto de representações por meio 
das quais uma época se conta a si mesma. 
Assim, contrariamente às mitologias, contos e 
lendas da pré-modernidade, estruturalmente 
plurais, assiste-se a uma homogeneização 
crescente. Recordamos o que J.-F. Lyotard 
chamou de “grandes narrativas de referência”. 
Eles não são legiões. E, para além de algumas 
variações menores, os sistemas de explicação 
do mundo, elaborados na segunda metade do 
século XIX, tais como o marxismo, o freudismo 
ou o funcionalismo, repousam em uma visão 
positivista, finalizada, material, da evolução 
humana. Sistemas monistas, igualmente, na 
medida em que são baseados em um causalismo 
exclusivo e excludente. Sistemas exclusivos, pois 
a causa identificada é determinante, “sobrede-
terminante”, hegemônica, unificada. Sistemas 
excludentes, pois não há salvação fora do modelo 
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explicativo que tal causa deve fornecer. Todas 
as coisas que engendraram uma religiosidade 
rigorosa, com seu cortejo de fanatismos, dogma-
tismos, escolásticos, de todo tipo, sem esquecer, 
claro, as intolerâncias, exclusões e outras exco-
munhões que isso não deixa de gerar.

Portanto, homogeneização nacional, insti-
tucional e ideológica. Mesmo que de maneira 
brusca, contudo, uma palavra para delimitar a 
ordem epistemológica na qual esta se move. À 
imagem o mistério da Trindade: um só Deus em 
três pessoas, acha-se uma tríade fundadora: o 
Indivíduo, a História, a Razão.

Viremos aqui o pescoço à doxa que vê no 
indivíduo e no individualismo as características 
de nosso tempo. Muitos são os trabalhos de 
filósofos, historiadores, antropólogos, como os 
de Louis Dumont, que mostraram bem que foi 
através da invenção do indivíduo que se inau-
gurou a “pós-medievalidade”. O livre-arbítrio 
introduzido pela Reforma, Descartes e seu ego 
pensante, o sujeito autônomo das Luzes, eis 
aqui, ao lado de vários outros, as grandes etapas 
que tornam o indivíduo o mestre e possuidor de 
si mesmo e da natureza. A fórmula emblemática 
de Corneille, em Cinna, resume perfeitamente 
tal filosofia: “Eu sou o mestre de mim mesmo, 
como do universo...”, resumindo, em poucas 
palavras, a dialética entre a economia de si e a 
economia do mundo, graças à qual a moderni-
dade ia conhecer o desenvolvimento espetacular 
de que se sabe. Por mais que os deuses compa-
recessem em épocas anteriores, tanto mais o 
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indivíduo se torna o “axis mundi” em torno do 
qual tudo passa e pode ser articulado.

Pivô justificando, servindo de ponto fixo à 
inevitável evolução de uma História finalizada. 
Esta é bem a segunda ideia-força da tríade epis-
temológica moderna, a historiografia de eventos 
dá lugar à história triunfante, à grande marcha 
real do Progresso, e outro caminho em direção ao 
Espírito absoluto, graças ao qual a humanidade 
alcançaria sua reconciliação consigo mesma. Os 
cenários2 podem variar um pouco, o objetivo 
permanece o mesmo: evoluir do mais bárbaro do 
obscurantismo para o mais civilizado dos feitos. 
Política, educação, economia são a prova disso: 
a existência, individual e coletiva, só tem sentido 
se for projetada. Em tudo, trata-se de encontrar 
a arte e a maneira de ajustar, por tática e estra-
tégia, seus meios ao objetivo que se estabeleceu 
para si mesmo. O projeto (a projeção) é de fato a 
“ultima ratio” de toda a vida que, sem isso, seria, 
propriamente falando, sem sentido: não tendo 
sentido, é sem significação.

O que dá sentido e significação, justa-
mente, deusa mãe de nossa Trindade, é a Razão 
que “justifica” o indivíduo mestre do mundo, e a 
História na qual sua ação pode ser empregada. 
Notemos, porém, que a razão moderna é só uma 
forma da racionalidade humana. Para recuperar 
um tema específico da Escola de Frankfurt, é 
uma “razão instrumental”, uma Zweckrationalität, 
para a qual apenas é válido o que está finalizado, 
o que pode ser manipulado, ser utilizado, passar 

2	 N.T.	Palavra	 latina,	 com	duplo	‘i’,	 scenarii,	 que	designa	o	plural	de	
roteiro (scénario,	em	francês).
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a uma ordem utilitária ou mesmo “utensiliar”. 
Razão abstrata da tecnoestrutura que pretende, 
de fora, preencher as deficiências do indivíduo, 
corrigir os defeitos sociais, numa palavra, aper-
feiçoar o que ainda está inacabado na natureza 
humana. Não é por nada que a Revolução Fran-
cesa celebra a “Deusa Razão”. Por seu lado, Marx 
sublinha que, cada sociedade, só se coloca os 
problemas que ela pode resolver. Há, no funda-
mento do racionalismo moderno, um otimismo 
do qual não falta grandeza. De qualquer forma, 
permitiu o desenvolvimento científico e tecno-
lógico que, para o melhor ou o pior, nos leva ao 
alvorecer do terceiro milênio.

É com isso em mente que se pode 
entender o estado nascente do que se 
convencionou chamar a pós-modernidade. O 
desvio não é inútil, pois nada nasce ex nihilo. 
O que P. Sorokin dizia sobre a saturação de 
obras culturais pode se aplicar ao nosso propó-
sito. Não há começos ou finais abruptos. Os 
diversos elementos que compõem uma dada 
entidade, não podendo mais, por usura, incom-
patibilidade, fadiga etc., permanecer unidos, 
eles vão, de várias maneiras, entrar em outra 
composição e, assim, promover o nascimento 
de outra entidade. Foi esse processo que 
levou à emergência da “pós-medievalidade”, 
que, mais tarde, foi chamada modernidade. É 
isso, igualmente, que, antes que encontremos 
um nome adequado, preside a elaboração da 
pós-modernidade. Saturação-recomposição. 
Talvez seja essa a única lei que se possa iden-
tificar no curso caótico das histórias humanas!
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Quanto à recomposição pós-moderna, o 
que ela pode ser? É claro que é sempre muito deli-
cado “remoer” nos potes do futuro. No entanto, 
é possível dar algumas indicações, reunir alguns 
indícios, a fim de indicar as grandes tendências. 
Tanto mais, como já foi dito, que vemos retornar, 
ligeiramente modificado, o que tínhamos acredi-
tado ter sido ultrapassado. Para ser mais preciso, 
não se trata, aqui, de um “eterno retorno do 
mesmo”, mas, como o filósofo Nicolau de Cusa 
apontava em seu tempo, de um crescimento 
assumindo a forma de uma espiral. Para dizê-lo 
ainda mais nitidamente, se uma definição provi-
sória de pós-modernidade devesse ser dada, ela 
poderia ser “a sinergia dos fenômenos arcaicos 
e do desenvolvimento tecnológico”.

Essa é a espiral. Entendendo-se que 
tal definição não é elaborada a partir de um 
esquema preestabelecido ou em função de 
pressupostos teóricos um tanto abstratos. 
Deriva, pelo contrário, de simples constatações 
empíricas que cada um de nós pode fazer em 
sua vida afetiva, profissional, cidadã, por menos 
que se saiba ser lúcido e não ser prisioneiro dos 
vários a priori, que são, com frequência, moeda 
corrente no mundo intelectual. O que é, é. E, o 
mais perto possível de sua proximidade etimoló-
gica e semântica, é bom, às vezes, que, através da 
“humildade”, saibamos retornar a esse “húmus”3 
do qual é petrificado o que é “humano”.4

É assim que, para retomar os grandes 
temas explicativos da pós-medievalidade 

3	 N.T.	Mantemos	 conforme	 no	 original,	 isto	 é,	 com	 a	 palavra	 entre	
aspas.

4 N.T. Idem.
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(modernidade): Estado-nação, instituição, sistema 
ideológico, pode-se constatar, naquilo que 
concerne à pós-modernidade, o retorno ao local, 
a importância da tribo e os ajustes mitológicos.

Primeiramente, o local. Primeiro indício da 
heterogeneização galopante que percorre nossas 
sociedades. Quer seja de uma maneira sangrenta, 
assim como isso aparece no ‘ex-império do Leste’,5 
seja nas demandas pacíficas, mas firmes, das reivin-
dicações de autonomia ou soberania, ou, ainda, nas 
políticas de descentralização, tal “localismo” é uma 
das principais marcas da época. É interessante, a 
esse respeito, observar o retorno contundente, 
nos diversos discursos sociais, de termos tais como 
“país”, “território”, “espaço”, todas as coisas reme-
tendo a um sentimento de pertença revigorada, de 
partilha emocional. Em suma, ao fato que o lugar 
faz elo. Um elo, pois, que não é abstrato, teórico, 
racional. Um elo que não se constituiu a partir de um 
ideal distante, mas, ao contrário, funda-se, organica-
mente, sobre a posse comum de valores enraizados: 
língua, costumes, cozinha, posturas corporais. Todas 
as coisas cotidianas, concretas, combinando em um 
paradoxo, que é só aparente, o material e o espiri-
tual de um povo. Há motivos para refletir sobre isso: 
tal materialismo espiritual, vivido localmente, é isso 
mesmo o que vai, cada vez mais, tomar o lugar do 
político em suas diversas modulações.

Enraizamento dinâmico sendo causa e 
efeito da fragmentação institucional. Com efeito, 
as várias instituições sociais, tornadas, cada vez 

5 N.T. Em troca de email com Michel Maffesoli, em 18/08/2020, às 
15h25,	ele	comenta	que	se	trata	da	ex-União	Soviética	e	a	política	
dos	gulags,	os	campos	de	prisioneiros	mantidos	pelo	governo	da	
então	URSS.	
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mais, abstratas e desencarnadas, não parecem 
mais estar em voga com a demanda reafirmada de  
proximidade. Daí a emergência de um neotriba-
lismo pós-moderno, repousando na necessidade, 
hoje e sempre, de solidariedade e de proteção 
que caracterizam todo o conjunto social. 
Nas selvas de pedra que são as megalópoles 
contemporâneas, a tribo desempenha o papel 
que era o seu na selva stricto sensu.

Assim, é chocante ver que as várias institui-
ções não são mais nem contestadas, nem defen-
didas. Elas são simplesmente “esmigalhadas” e 
servem de nichos para microentidades fundadas 
na escolha e na afinidade. Afinidades eletivas que 
se encontram no seio dos partidos, das universi-
dades, dos sindicatos e de outras organizações 
formais, e que operam segundo as regras de 
solidariedade de uma franco-maçonaria gene-
ralizada. E isso, claro, para melhor ou para pior. 
Tribos religiosas, sexuais, culturais, esportivas, 
musicais, seu número é infinito, sua estrutura é 
idêntica: amparo, partilha de sentimentos, ambi-
ência afetual. E pode-se supor que tal fragmen-
tação da vida social seja chamada a se desen-
volver de uma maneira exponencial, constituindo, 
assim, uma nebulosa imponderável, sem nem 
centro preciso, nem periferias discerníveis. O que 
engendra uma socialidade fundada na concate-
nação de marginalidades em que nenhuma das 
quais é mais importante que a outra.

É essa estrutura social (mas é ainda do social 
de que se trata?) que induz o que podemos chamar 
de bricolagem mitológica. Pode não ser oportuno 
falar do fim das ideologias. Porém, é possível 
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constatar sua transfiguração. Elas assumem outra 
figura. Nesse quesito, o de pequenas narrativas 
específicas, próprias, claro, da tribo da qual é 
detentora. As “grandes narrativas de referência” 
se particularizam, incorporam-se, limitam-se à 
dimensão de um dado território. Daí as práticas 
linguísticas juvenis, o retorno dos dialetos locais, 
a recrudescência dos diversos sincretismos filosó-
ficos ou religiosos (dos quais a “New Age” dá um 
exemplo flagrante), sem esquecer as “narrativas” 
sociológicas, políticas e psicanalíticas ligadas às 
seitas de mesmo nome, e que vão se constituir a 
partir do discurso fundador de um herói epônimo 
cuja pureza deve ser garantida.

A verdade absoluta, que é preciso alcançá-la, 
fragmenta-se em verdades parciais que devem 
ser vividas. O que desenha bem os contornos 
da estrutura mitológica. Cada território, real ou 
simbólico, secreta, de certa forma, seu modo de 
representação e sua prática linguística “Cuius 
regio, eius religio”.6 Daí a babelização potencial 
que se usa, comumente, para negar, invocando o 
espectro da globalização. De fato, existem muitas 
uniformizações mundiais: econômicas, musicais, 
consumidoras, mas é preciso se interrogar sobre 
sua verdadeira pregnância. E se perguntar se a 
verdadeira eficácia não se encontra nos mitos 
tribais e em seu aspecto existencial. A comuni-
cação em redes, da qual a Internet é uma boa ilus-
tração, forçaria, assim, a repensar nesse sentido, 

6 N.T.	Expressão	latina	traduzida	por	Maffesoli,	em	contato	com	este	
tradutor no dia 18/08/2020, por “Tel prince, telle religion: Cujus regio, 
ejus religio”.	 Princípio	 que	 se	 seguiu	 ao	Tratado	 de	Augsburg,	 em	
1555,	no	qual	a	religião	do	príncipe,	se	católica	ou	protestante,	seria	
a	religião	oficial.	
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para a pós-modernidade, o “universal concreto” 
da filosofia hegeliana.

Se concordarmos, a título de hipótese, 
sobre um local tribal gerando pequenas mitolo-
gias, qual poderia ser seu substrato epistemoló-
gico? Empiricamente, parece que o Indivíduo, a 
História e a Razão dão espaço, para o melhor e 
o pior, à fusão afetual encarnada no presente em 
torno de imagens comunhais.

O termo indivíduo, disse eu, não parece mais 
apropriado. Pelo menos, em seu sentido estrito. 
Talvez devêssemos falar, em relação a pós- 
-modernidade, de uma pessoa (“persona”) desem-
penhando vários papéis no seio das tribos às quais 
ela adere. A identidade fragiliza-se. As identifica-
ções múltiplas, por outro lado, multiplicam-se.

Os grandes encontros musicais, esportivos, 
consumidores o provam isso. Em cada um desses 
casos, trata-se de se perder no outro. “Dispêndio”, 
no sentido de G. Bataille, como busca de fusão. 
Cada um só existe dentro e através do olhar do 
outro. E isso, se o outro é o da tribo ‘afinitária’, 
quer seja a alteridade da natureza ou o grande 
Outro que é a divindade. Fusões, confusões, 
de diversas ordens, que lembram o mito dioni-
síaco. Trata-se, aqui, de um processo que nada 
mais é do que excepcional, mas que remete, ao 
contrário, à simples realidade cotidiana. Muitos 
são os fenômenos da vida corrente que, sem isso, 
são incompreensíveis. Em todos os domínios, o 
“tornar-se mundo” está na ordem do dia. E as “leis 
da imitação” propostas, de modo inatual (sic), por 
Gabriel Tarde, parecem ser a regra atualmente.
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Em suma, não é mais a autonomia: eu sou 
minha própria lei, que prevalece, mas bem uma 
heteronomia: minha lei é o outro.

Talvez esta seja a mudança paradigmá-
tica mais importante. Anda de mãos dadas 
com essa inversão do tempo que faz com que 
seja menos a História linear que importa do 
que as histórias humanas. “Einsteinização” do 
tempo, pode-se dizer. Ou seja, que o tempo se 
contrai no espaço. Em suma, o que vai predo-
minar é bem um presente que vivo com outros 
em um determinado lugar. De toda forma que 
o possamos designar, tal “presenteísmo” vai 
contaminar as representações e práticas sociais, 
especialmente as juvenis. É um “carpe diem” de 
antiga memória, traduzindo bem um hedonismo 
difuso. O gozo não é mais adiado para alguns 
hipotéticos “amanhãs que cantam”, não é mais 
esperado em um paraíso futuro, mas bem vivido, 
do jeito que der, no presente.

Nesse sentido, o presente pós-moderno 
se vincula à filosofia dos “kairos”, que enfatiza 
as ocasiões e as boas oportunidades. A exis-
tência sendo, de certa forma, apenas uma série 
de instantes eternos que convêm ser vividos, 
no melhor dos casos, aqui e agora. Talvez seja 
preciso lembrar, aqui, uma distinção importante. 
A do drama e a do trágico. Quanto mais o drama, 
em seu sentido etimológico, evolui, tende a 
uma solução possível, tudo o que se encontra 
no burguesismo moderno, tanto o trágico é 
aporético, ou seja, não procura, não espera 
por soluções, resoluções. Pode-se mesmo até 
dizer que ele repousa na tensão de elementos 
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heterogêneos. Continuação lógica do processo 
dialético, o drama acaba em síntese, enquanto o 
trágico, para retomar um neologismo usado ao 
mesmo tempo por S. Lupasco e por G. Durand, 
baseia-se, essencialmente, no “contraditorial”. 
Ou seja, um contraditório vivido enquanto tal. 
Outra maneira de dizer um presente aceito 
pelo que é e não projetando em nenhum futuro 
que seja. De qualquer maneira, a saturação do 
projeto, a desconfiança frente a uma História 
finalizada, buscam procurar o significado no 
ato em si e não mais em um objetivo distante e 
ideal. É assim que a pós-modernidade não dará 
mais crédito, totalmente, ao progressismo, no 
que ele tem de inelutável, mas dará muito mais 
importância a uma sabedoria “progressiva”, 
buscando a realização de si e o florescimento 
pessoal no instante e no presente vividos em 
toda sua intensidade.

Último ponto, o do substrato epistemológico 
pós-moderno, é a importância que vai assumir a 
imagem na constituição do sujeito e naquela da 
sociedade. Aqui, ainda, só podemos ser alusivos 
e nos referir às análises que abordaram esse 
problema como tal. Basta lembrar que, na esteira 
da tradição judaico-cristã, a modernidade foi, 
essencialmente, iconoclasta. Assim como, na 
tradição bíblica, o ícone ou o ídolo não permitia 
adorar o verdadeiro Deus, “em espírito e em 
verdade”, a imagem ou o imaginário, de Descartes 
a Sartre, entrevava o bom funcionamento da razão. 
Lembremo-nos, aqui, da expressão filosófica 
que se tornou um provérbio popular e que faz 
da imaginação a “louca da casa”. Estigmatização 
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que marcou, profundamente, nossos modos de 
pensar e toda nossa sensibilidade teórica.

Ora, o que se observa nos nossos dias senão 
o retorno dessa imagem negada ou denegada? 
Imagem publicitária, imagem televisual, imagem 
virtual. Nada é ileso. “Imagem de marca” inte-
lectual, religiosa, política, industrial etc., tudo e 
todas as coisas devem ser dadas a ver, espeta-
cularizadas. Pode-se dizer, numa ótica webe-
riana, que se pode compreender o real a partir 
do irreal (ou do que é reputado como tal). Acon-
tece que, durante a modernidade, o desenvolvi-
mento tecnológico havia desencantado, perma-
nentemente, o mundo. Pode-se dizer que, no 
que diz respeito à pós-modernidade nascente, 
é a tecnologia que promove um real reencanta-
mento do mundo.

A fim de acentuar esse fenômeno, pode-se 
falar do (re)nascimento de um “mundo imaginal”. 
Ou seja, de um modo de ser e de pensar atraves-
sado, inteiramente, pela imagem, o imaginário, o 
simbólico, o imaterial. A imagem como “meso-
cosmo”, isto é, como meio, como vetor, como 
elemento primordial do laço social.

De qualquer modo, cujo “imaginal” possa 
ser expresso: virtual, lúdico, onírico, estará lá, 
presente e pregnante, ele não será mais confi-
nado à vida privada e individual, mas será um 
elemento constitutivo de um estar-junto funda-
mental. É tudo isso que pode levar a dizer que 
o social se alarga em socialidade, integrando, 
de maneira holística, os parâmetros humanos 
que o racionalismo moderno deixou de lado. O 
“imaginal” é, assim, outra maneira de prestar 
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atenção à sociedade complexa, à solidariedade 
orgânica emergente, à “correspondência”, no 
sentido baudelairiano, entre todos os elementos 
do ambiente social e natural.

Esta época talvez seja mais atenta à imper-
manência das coisas mais estáveis. O certo é 
que a emergência de valores arcaicos que se 
pensava crer que estivessem totalmente desa-
tualizados, deve nos chamar atenção ao fato 
de que, se as civilizações são mortais, a vida, 
por sua vez, curiosamente, perdura. Assim, ao 
não conceder a esse termo um status concei-
tual excessivamente rígido, a pós-modernidade 
nascente nos lembra que a modernidade era 
uma “pós-medievalidade”, ou seja, permitiu uma 
nova composição do estar-junto.

Devir espiralado do mundo! Quando 
cessa a evidência de uma ideia sobre a qual 
se tinha fundado uma dada civilização, outra 
constelação passa a nascer, integrando alguns 
elementos do que foi e revivendo alguns outros 
que foram negados.

É com esse esquema no espírito que se 
pode, de maneira não judicativa, não normativa, 
epifanizar as principais características da epis-
teme pós-moderna. O que M. Foucault fez bem 
pela modernidade, resta fazer pela época que se 
anuncia. Trata-se, aqui, de um grande desafio que 
requer uma postura intelectual ousada. Desafio a 
enfrentar se não quisermos que o pensamento 
seja marginalizado. Ainda mais, como Victor 
Hugo relatou, em outra ocasião, “nada pode 
parar uma ideia cuja hora chegou”.
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“NET-ATIVISMO”: DO 
MITO TRADICIONAL À 

CIBERCULTURA  
PÓS-MODERNA7

O ritmo da vida só pode ser compreendido 
a partir de um ponto fixo, da fonte na origem 
de todo escoamento.8 Banalidade que é impor-
tante lembrar e que constitui uma daquelas 
raras e irrefutáveis leis constitutivas das socie-
dades humanas. Mas, como toda banalidade, 
só podemos percebê-las (sic) quando se terá 
desobstruído o que foi, progressivamente, 
registrado pelo conformismo geral, aquele da 
opinião teórica. A desconstrução fenomeno-
lógica – “voltar às coisas mesmas” – tem um 
preço: é preciso remover o feio reboco, as ideias 

7	 Tradução	 ao	 português	 autorizada	 pelo	 autor	 e	 pela	 Cairn.info.	
Artigo	originalmente	publicado	em:	MAFFESOLI,	Michel.	Net-acti-
visme:	 du	mythe	 traditionnel	 à	 la	 cyberculture	 postmoderne.	So-
ciétés,	De	Boeck	Supérieur,	v.	2,	n.	124,	p.	7-19,	2014.	DOI:	10.3917/
soc.124.0007.	 Disponível	 em:	 https://www.cairn.info/revue-socie-
tes-2014-2-page-7.htm.

8	 N.T.	Poderia	ser	“fluxo”,	também,	mas	quis	ser	mais	literal.	Maffesoli	
usa “é-coule-ment”	(“couler”	é	escoar).	E	minha	opção	passa,	também,	
por	ser	uma	referência	à	ideia-chave	no	pensamento	de	Maffesoli,	
que é a do tempo espiralado, sempre em torno de	 (daí	 a	 palavra	
“entorno”,	“o”	entorno,	igualmente	possível)	e	para	frente	(o	sentido	
histórico,	“epocal”,	cf.	Heidegger,	um	autor	dos	dele,	Maffesoli).	“Es-
coamento”,	ainda,	em	relação	à	metáfora	da	“bacia	semântica”,	em	
Gilbert	Durand,	um	dinamismo	–	para	simplificar	aqui	–	do	Imagi-
nário	(cx.	alta).

https://www.cairn.info/revue-societes-2014-2-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-2014-2-page-7.htm
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sobrepostas, que mascaram a beleza da arqui-
tetura societal, “esqueleto absoluto”,9 a partir 
do qual se elaborou a vida comum.

Para o que nos concerne aqui, o elemento 
adicionado à ordem das coisas é a pretensão – de 
obediência ocidental-moderna – à hegemonia da 
consciência individual. O “eu penso” cartesiano, 
como sendo a fórmula catequética mais conhe-
cida. O individualismo epistemológico, o nec plus 
ultra10 teórico. E o subjetivismo é o que, através 
dele, vai se compreender o mundo e organizar 
a sociedade. Esse é o problema essencial da 
mudança de paradigma em curso: situamo-
-nos diferentemente em relação ao mundo, em 
relação aos outros. Mas, para tomar emprestada 
uma metáfora da física, existe, hoje, uma “histe-
rese”, como que um retardo na evolução do 
conhecimento em relação ao Real do qual isso 
depende. O conhecimento, aquele da benevo-
lência reinante, continua acreditando (e fazendo 
crer) que uma ideia criou e domina o mundo. Ela 
é, por essência, construtivista. Paranoia usual, 

9 N.T. Maffesoli, “Esqueleto absoluto”: fundamento e base para a or-
ganização	 ulterior	 (subsequente).	 Exemplo	 dos	 “resíduos”	 (o	 que	
está	 inscrito	na	natureza	humana,	constância)	em	V.	Pareto.	“Resí-
duo”,	 para	Maffesoli,	 tem	 relação	 com	 uma	 ideia	 sem	 explicação	
aparente,	que	emerge	de	um	senso	comum,	incompreensível	pela	
lógica	racional	ou	da	simples	via	da	razão.	Daí	a	“imagem”	de	uma	
“arquitetura societal”,	e	se	trata	mesmo	de	“societal”,	e	não	“social”,	
como	Maffesoli	 já	 explicou	antes.	Ou	 seja,	“societal”	 por	 advir	 de	
uma	organicidade	própria	dos	agrupamentos	humanos	que	o	“so-
cial”,	simplesmente,	por	ser	construído	(“constructo”),	não	“respeita”.	
Vilfredo	Pareto	 (1848-1923),	que	é	 italiano,	mas	nasceu	em	Paris,	
foi	publicado	no	Brasil,	nos	anos	1980,	na	série	“Os	economistas”,	da	
Nova	Cultural.	Mais	sobre	ele,	em	As etapas do pensamento socioló-
gico,	de	R.	Aron,	também	traduzido	para	o	português,	pela	Martins	
Fontes.

10	 N.T.	Locução	latina	que	se	refere	àquilo	que	é	impossível	de	ultra-
passar. Nec	 é	advérbio	de	negação	em	 latim.	Plus	 significa	maior,	
melhor, mais. Ultra,	 também	em	latim,	é	“além	de...”.	Cf.	Dicionário	
Latim-português,	de	Ernesto	Faria	(MEC,	RJ,	1955).
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achando que todas as coisas são construídas e 
que se pode dominar o ambiente natural e social.

O Real, quanto a isso, nos faz lembrar que a 
ordem das coisas precede o conhecimento. Que 
existe um “dado” de que não se pode dominar 
em sua totalidade. O que leva a abandonar o 
primado da consciência. Ou até a primazia do 
homem. O que faz recordar a sabedoria “ecosó-
fica” da interação, da complementaridade, da 
correspondência entre todos os elementos do 
“dado” mundano. É por isso que é necessário 
escavar, profundamente, as galerias, a fim de 
perceber os arquétipos latentes que servem de 
fundações, raízes, a todo estar-junto. Identificar 
esses arquétipos e encontrar um ponto de Arqui-
medes que permita interpretá-los. É na junção 
dessas duas inquietudes que o pensamento 
radical poderá apreender o que, a ele, se dá na 
experiência, pessoal e coletiva, afirmando-se, 
com força inegável, nos múltiplos fenômenos 
contemporâneos.

O arquétipo, reavivando o inconsciente 
coletivo, que se percebe em ação na publicidade, 
nos videoclipes, nos videogames, mas também 
nos chats, nos fóruns de discussão, em uma 
palavra, no “novo mundo” da Internet, não é, de 
forma alguma, irredutível aos conteúdos intelec-
tuais. Coloca em cena emoções de todos os tipos. 
Aciona as virtualidades e os dinamismos que o 
são nada menos do que individuais. O arquétipo 
é a expressão de um imaginário coletivo, ou seja, 
de um clima que torna o Eu pessoal tributário do 
“em si mesmo” geral, em que a interação de que 
se fala é o elemento principal do viver-junto.
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Se houver um retardo (“histerese”) no 
conhecimento, é bem aí que ele repousa. Ao 
contrário do que se fundara na modernidade, os 
símbolos coletivos, estes, aparecem com antece-
dência. E só podemos compreender as diversas 
“histerias” que atravessam o corpo social se 
tivermos isso em mente. Histerias esportivas, 
agrupamentos musicais, fanatismos religiosos, 
levantes políticos imprevisíveis, mimetismos 
tribais variados só são compreensíveis caso se 
saiba desconstruir a benevolência habitual e 
detectar o retorno de uma ordem das coisas 
“arcaica”. Talvez o que Baudelaire definia como 
o gênio: “A infância, claramente, formulada”! 
Trata-se, aqui, do coração pulsante da cidade 
contemporânea.

Com efeito, esta é uma boa ilustração, ao 
mesmo tempo, de uma constante do espírito 
humano e de numerosos fenômenos contem-
porâneos que não deixam de ilustrá-lo. A cons-
tante é o mito do Puer aeternus que, em certas 
épocas, sublinha a revivescência, a juventude da 
ordem das coisas. E é fácil ver em que e como 
esse mito encontra, em nossos dias, novo vigor. 
Por isso se diz e se repete a eterna infância do 
mundo. A importância dos mitos, a fascinação 
pela mitologia, a celebração dos deuses e das 
deusas (do estádio, da música, da televisão etc.) 
o comprovam. Não se pode mais reduzir o Real 
a uma realidade racional. O irreal restaura uma 
abertura pujante na organização do viver-junto.

É precisamente isso que não pode ser 
compreendido por espíritos apressados, com 
pensamentos curtos, querendo ir, acima de tudo, 
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direto ao ponto. Nestes momentos em que os 
mitos encontram uma força atrativa, é preciso 
algum tempo de reflexão; saber perambular 
em torno de um pensamento central. É assim 
que se abordam, na melhor das hipóteses, a 
complexidade e a inteireza das coisas. É assim 
que se compreende a gravidade em curso dos 
contos e das lendas sobre os quais não se podem 
mais negar a insolência e a juvenil vitalidade. 
Certamente, poderíamos considerar isso como 
uma subcultura sem consistência, mas o fato é 
que o sucesso de Harry Potter, do Senhor dos 
Anéis e da saga Star Wars ou dessas buscas 
do Graal pós-modernas, existem como pistas, 
das mais claras, da saturação pela obsessão 
de uma História final e segura dela mesma. De 
uma História que, tal como a marcha “royale” 
de um Progresso inelutável, partiu de um ponto 
obscuro da barbárie para chegar à luz brilhante 
de um futuro radioso.

O que sublinha o retorno do mito, aquele 
– sempre e de novo – presente na infância da 
humanidade, é a surpreendente permanência 
dos arcaísmos fundamentais da condição 
humana. O campo magnético da mitologia 
continua a imantar muitos sonhos, desejos e 
fantasmagorias diversas. Em suma, na espiral 
das histórias humanas, a tradição e a atualidade 
conjugam-se harmoniosamente. E a imagem 
dos cavaleiros da Idade Média empunhando, 
com destreza, um raio laser é bem o sinal da 
progressividade pós-moderna. As discussões 
sobre as redes da Internet, os agrupamentos 
urbanos provocados pelos vários “flash mobs”, 
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as manifestações espontâneas são como tantas 
expressões do “net-ativismo” contemporâneo 
cujas consequências não podemos deixar de 
explorá-las.11

É nesse sentido que é preciso saber colocar 
em marcha a busca das coisas primitivas e dos 
sentimentos eternos; o que está, exatamente, no 
próprio cerne das temáticas do cotidiano e do 
imaginário social. Pois, assim como Bergson nos 
aponta, ao lado do conhecimento de que nos é 
familiar, esse, impelido pela razão, há o que ele 
chama uma “auréola da intuição”,12 permitindo, 
justamente, apreender esse “irreal” do qual o 
Real é abundante.

Apreender, sem violentar, a vida em seu 
momento nascente; o solo da experiência origi-
nária. Todas essas coisas constitutivas desse 
fluxo fenomenal e manifesto na produção 
musical, na coreografia ou na dança contem-
porânea, no “feast hell” do “black metal” e em 
outros agrupamentos sazonais em que, para 
além dos diversos pretextos culturais, o essencial 
é bem o de “curtir” junto! É isso que é preciso, de 
uma maneira obstinada e difícil, dizer e repetir, 
pois as verdades arquetipais têm dificuldade 
em quebrar os preconceitos racionalistas que 
constituíam a ideologia moderna, e é necessário 
saber forçá-las, constantemente, nos cérebros 
petrificados dos nossos contemporâneos.

Pois não é, justamente, o fato de parecer, 
coletar, preservar, que constitui, também, a 

11	 N.T.	 Redundância	 proposital	 com	 “consequências”,	 característica	
essa,	a	da	redunadância,	própria	da	língua	francesa.	

12	 Bergson,	H.	Les deux sources de la morale et de la religion. Paris: Pres-
ses	Universitaires	de	France,	1934,	p.	267.
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essência do “legein”?13 Este “logos”: raciona-
lidade própria da constituição do social e do 
“verbo” graças ao qual se diz o ser no mundo?14 
Um racionalista estreito esquece a impor-
tância da colheita do que foi experimentado 
em continuidade de geração em geração. Daí a  
desvalorização das tradições ancestrais. Da 
mesma forma, esquece que não é, simples-
mente, a partir de uma consciência individual, o 
“eu penso” moderno, que se pode compreender 
o ato de conservação, mesmo o de preser-
vação; ou seja, daquilo que se colocou a salvo, 
e que é, em seu sentido estrito, toda cultura. 
Para tanto, é preciso alargar a consciência e lhe 
dar uma dimensão coletiva. Dimensão coletiva 
(o que chamo de “socialidade pós-moderna”), 
encontrando ajuda no desenvolvimento 
tecnológico. Nesse sentido, o espaço urbano 
é, cada vez mais, tributário da “contaminação” 
cibernética. Portanto, só se pode fazer um 
prognóstico em função de um diagnóstico: 
prever a partir de um conhecimento enraizado; 
em referência ao que está, profundamente, 
ancorado nos espíritos e que sobrevive nos 
usos e costumes, o que Santo Tomás de Aquino 
chamou de “habitus” (S. Tomás, Ia-IIae, q. 49s) 
e que serve de cimento a todo estar-junto. 

13 N.T. Legein,	derivado	do	grego,	traduz,	para	Maffesoli,	uma	espécie	
de	diálogo	entre	as	diferentes	épocas	da	humanidade,	não	só	por	
meio	de	um	conceito	único	ou	específico.

14	 N.T.	No	original,	“[...]	 se	dit	notre	être	au	monde”.	Viés,	 claramen-
te,	heideggeriano,	e,	em	sendo	heideggeriano,	o	termo	“apresentar”	
(apresentar-se	 ao	mundo)	 também	 seria	mais	 do	 que	pertinente.	
E	 optei,	 ainda,	 por	“no”	 e	 não	“ao”,	 que	 também	 serviria,	mas	 que	
soa	um	tanto	metafísico,	algo	que,	mesmo	sendo	um	dado	contra	
o	qual	não	podemos	lutar,	é	bastante	questionado	pela	fenomeno-
logia	heideggeriana	e	criticado,	na	esteira	do	filósofo	alemão,	por	
Maffesoli.
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Trata-se, nesse caso, de uma base arcaica que 
nos permite entender que há no Real não um 
progressismo indefinido, mas uma continui-
dade progressiva; o que é bem diferente. Nesse 
sentido, a mitologia é, precisamente, a expressão 
de um enraizamento dinâmico!

Em sua análise da pintura de Vélazquez, Las 
Meninas, Michel Foucault apresenta, claramente, 
o jogo paradoxal da identidade na episteme 
pré-moderna.15 Na esteira de sua análise, eu diria 
que há um jogo paradoxal em que não se é o 
senhor de nossas ideias. Elas nos atormentam. E, 
no entanto, devemos pronunciá-las, mesmo que 
elas violem nossos próprios valores. Não se trata, 
pois, de concordar ou não (consigo mesmo, 
com os outros), basta reconhecer o que é. É o 
caso, contra a opinião pública e mesmo contra 
a “opinião erudita”, de falar além de si mesmo. 
De certa forma, ser o arauto da memória cole-
tiva que, por si só, é uma voz que não pertence 
a ninguém em particular. Memória resultante da 
sedimentação dos séculos. Memória pertencente 
a todo povo, voz imemorial que, se soubermos 
ouvi-la e escutá-la, constitui a única via possível 
para uma serena harmonia societal. Diagnóstico-
-prognóstico: conhecimento através do tempo 
(“dia”), assegurando um conhecimento do que 
está por vir (“pro”). Para usar uma metáfora 
proposta pelo nosso querido amigo, o falecido 
Jean Baudrillard, há “viralidade” na comunicação 
interativa própria da mídia pós-moderna.

Os historiadores da Antiguidade pré- 
-moderna puderam mostrar que a relação com 

15 Cf. M. Foucault, Les Mots et les choses,	Gallimard,	Paris,	1966,	p.	19.
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os mitos era o que caracterizava o viver-junto 
grego; é dessa ou daquela interpretação da mito-
logia que se tem uma organização específica da 
cidade: por exemplo, a de Esparta, totalmente 
diversa da de Atenas. Na mesma linha de racio-
cínio, a arqueo-sociologia, a do conhecimento 
radical, só pode observar como os mitos encon-
tram inegável vigor na vida cotidiana. As jovens 
gerações, em particular, são tomadas pelo (re)
novado mítico. Pode-se até falar, nas várias efer-
vescências sociais, pontuando a vida cotidiana, 
de uma verdadeira experiência mítica, com forte 
carga religiosa, e que expressa um tipo de conhe-
cimento inato da vida neste “mundo-aqui”. Tal 
retomada não deixa de levantar uma questão. 
Talvez seja até essa a própria questão primor-
dial que deveria preocupar o observador social. 
Restauração do mito, portanto, e que, parado-
xalmente, apoia-se na tecnocultura. Ao recordar 
sua eficácia societal, onde nada e ninguém está 
incólume. O chefe da empresa o sabe bem como 
é difícil aglutinar as energias de seus quadros. O 
mesmo se aplica ao político que não consegue 
mais mobilizar seus militantes ou simpatizantes 
a partir de um simples programa racional. E o 
que dizer do educador que vê o escárnio geral 
por uma cultura e uma maneira de aprendi-
zado, singularmente, datadas? Sem esquecer os 
pais cuja angústia face às mutações dos valores 
afetivos é muito tocante! Em tudo isso, e em 
muitos outros domínios também, é preciso reco-
nhecer que os costumes se aperfeiçoam. Ainda 
assim, temos que aceitar e reconhecer que o 
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“sentido das palavras também” (Guy Debord),16 
porém, mais ainda, a tecnologia!

É assim que, ao contrário da dominação do 
conceito, esse “conceitualismo intelectual” de 
que falava Heidegger, o conhecimento mítico, 
é mais completo. Não pretende controlar, 
mas acompanhar, deixar ser, deixar ir o que 
está acontecendo. O espírito do tempo não se 
situa mais no controle total por um conceito 
dominador esclarecendo uma ação política, essa 
não menos dominadora. E acabamos passando 
ao largo da mudança de paradigma em curso 
se preferirmos ver aí a resultante de uma ação 
orquestrada e premeditada de algumas minorias 
ou maiorias ativas.

Escutemos aqui Chateaubriand, que soube 
observar com lucidez e descrever com pertinên-
cias, as revoluções que atingiram seu tempo: 
“Tomamos por conspiração o que é apenas o 
desconforto de todos, o produto do século, a 
luta da antiga sociedade com a nova, o combate 
da decrepitude das velhas instituições contra a 
energia das jovens gerações; enfim, a compa-
ração que cada um faz do que é com o que 
poderia ser”.17 Acrescentando que essas “revolu-
ções” são aceleradas pela reversibilidade própria 
da tecnologia específica do espaço urbano.

É certo que, através de sua música, na 
sua desenvoltura política, na sua liberdade 

16	 N.T.	Guy	Debord	(1931-1994),	na	verdade,	refere-se,	em	A sociedade 
do espetáculo	 (publicado	na	França	em	1967),	 livro	do	qual	Maf-
fesoli	 retirou	 essa	 frase,	 às	 ideias,	 e	 não	 aos	 costumes.	 Porém,	 o	
sentido	se	mantém:	isto	é,	aceitar	o	diferencial	tecnológico,	no	caso	
de Maffesoli.

17 Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Gallimard, Bibliothèque de 
la	Pléiade,	Paris,	1951,	t.	II,	p.	342.
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dos costumes, sua cultura complexa e rica ao 
mesmo tempo, no seu claro materialismo e sua 
preocupação com as coisas do espírito, as jovens 
gerações pós-modernas integram, com a ajuda 
do desenvolvimento tecnológico, as antigas 
lições dos arquétipos primordiais. Estes últimos, 
em particular, encontram-se na exacerbação das 
paixões, na atmosfera emocional perceptível 
nesse forte ressurgimento do desejo, marcando 
todos os domínios da existência em sociedade.

Desejo de difusão erótica em que a propa-
ganda, o consumo, a produção cinematográfica, o 
videogame, são os vetores. Há pornografia no ar. 
E, nesse caso, em seu sentido estrito: gosta-se de 
escrever, com complacência, assuntos obscenos da 
nossa condição humana. Como foi o caso de outros 
períodos históricos, colocamos esses temas em 
destaque. Acontece o mesmo com o poder, cuja 
carga erótica é bastante evidente. Seria preciso 
analisar, igualmente, se as turbulências financeiras, 
aquelas induzidas pela paixão dos “traders”, não 
comportam, elas também, alguma coisa que tem a 
ver com o objeto do desejo.

O pano de fundo arquetípico está também 
em ação nos momentos em que se vê retornar, sob 
todas as suas formas, esse sincretismo. De modo 
profundo, Gilbert Durand estabeleceu uma “mito-
dologia”18 (sic), mostrando, justamente, tudo o que 
o imaginário devia à comparação cultural, ao choque 
de mitos entre eles e à sua fecundação recíproca.19 

18	 N.T.	Em	outras	palavras,	a	Metodologia	dos	Mitos	(mitocrítica	e	mi-
toanálise,	nas	palavras	de	Durand).	Por	isso,	“mi”	de	“mito”)	+	todolo-
gia	e	não	“me”	(de	“método”).	

19	 Cf.	 G.	 Durand,	 Introduction à la mythodologie, Albin Michel, Paris, 
1996;	cf.	igualmente	seu	livro	principal, Les Structures anthropologi-
ques de l’imaginaire	(1960),	Bordas,	Paris,	1969.
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É bem alguma coisa dessa ordem que se exprime 
nos “produtos do século”. Livros, Wikipédia, Face-
book, Twitter etc. colocam em jogo um contínuo 
sincretismo cujos arquétipos essenciais são fáceis 
de perceber: aqueles dos contos de fadas; dos 
mitos de amor e do desamor, das atrações e repul-
sões, constituindo, no longo prazo, o fundo comum 
das fantasmagorias de todas as culturas humanas.

Basta fazermos uma anatomia comparada 
de todos esses “produtos” para localizar temas 
idênticos. Alguns analistas junguianos da psicologia 
das profundezas, como Marie-Louise von Franz, 
mostraram o que há de similaridade nas retranscri-
ções dos contos populares que se podem encon-
trar em Görres, Max Müller ou nos irmãos Grimm. 
Como, além disso, esses mitos nos permitem 
reaprender, coletivamente, as razões de viver.20 
Eis aí o que deveria interessar aos formadores 
de opinião de todos os calibres, sejam eles polí-
ticos, educadores ou empresários. Eles puderam 
ver, assim, no que a compreensão dos arquétipos 
ancestrais, o retorno às jovens gerações de mitos 
muito antigos, poderia ajudá-los para dinamizar sua 
ação na esfera pública ou na economia!

E isso é tão verdade que, a toda hora, os 
heróis de lendas estão, inegavelmente, enrai-
zados na vida cotidiana. Compartilhamos 
dos seus vários acontecimentos: alegrias e 
infortúnios. O que, logo depois, condensa-se,  
cristaliza-se para se tornarem arquétipos. 
No final das contas, não se trata, apenas, 
de caricaturas da vida diária. Apenas 

20	 Cf.	M.-L.	von	Franz,	L’Interprétation des contes de fées, La Fontaine de 
Pierre,	Paris,	1980,	pp.	15-16,	33,	81.
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se contentam em carregar nos traços 
e acentuar suas características. Assim,  
estando-se atentos aos mitos paroxísticos 
das cenas musicais, esportivas, cibernéticas, 
podemos ver o corpo social em sua totalidade. 
São, precisamente, essas as lições de anatomia 
comparada das quais eu falei. Essas “lições” 
permitem ver como a cidade pós-moderna é 
incompreensível se não compreendermos que 
os estereótipos da vida cotidiana enraízam-se, 
profundamente, nos arquétipos antropoló-
gicos. E mais: com a ajuda dessa cibercultura!

Para bem entender a lição dos mitos e o 
retorno dos arquétipos na vida cotidiana, é preciso, 
para além da paranoia conceitual, reconhecer que 
toda imagem visível de uma determinada cultura 
se enraíza, profundamente, em um substrato 
invisível. E que deve, periodicamente, recarregar 
suas baterias. É bem essa ‘recarga’ que está em 
jogo nos nossos dias. Relembrando, assim, que 
os temas mitológicos arquetípicos constituem 
esses “pensamentos elementares” da humani-
dade dos quais é preciso reconhecer sua riqueza 
e que motivava Claude Lévi-Strauss a dizer que os 
homens “sempre pensaram tão bem”.21

21	 N.T.	Cf.	Maffesoli,	frase-chave	do	pensamento	do	antropólogo,	natural	
de	Bruxelas	 (Bélgica),	 Claude	 Lévi-Strauss	 (1908-2009),	 segundo	o	
qual	os	homens	sempre	pensaram	bem,	não	importa	a	época.	Essa	
frase	de	Lévi-Strauss	compara,	na	verdade,	o	pensamento	civilizado	
ao	pensamento	selvagem,	em	“La pensée sauvage”,	livro	de	sua	auto-
ria,	publicado	no	início	dos	anos	1960,	também	traduzido	para	o	por-
tuguês.	Trata-se	de	uma	forma	de	horizontalidade	estruturo-cognos-
cente,	talvez,	entre	aquelas	duas	vertentes,	digamos:	a	dita	civilizada	
e	a	dita	selvagem.	Colocá-las	no	mesmo	plano	de	importância	gerou	
grande	polêmica	no	espaço	acadêmico	por	contrariar	um	modo	de	
pensar	–	dicotômico	–	do	nosso	imaginário	ocidental,	imaginário	que	
foi	tema	dos	estudos	do	falecido	antropólogo	Gilbert	Durand	(1921-
2012)	e	do	qual	Maffesoli	recupera	a	citação	aqui	desdobrada.
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Daí a necessidade de saber identificar, 
nos vários fenômenos contemporâneos, essas 
imagens elementares, essas emoções de base, 
essas fantasias imemoriais, constituindo a pedra 
de fundação sobre a qual se elabora o viver-
-junto. Às vezes, esquecemos essas estruturas 
antropológicas. Há momentos em que elas 
renascem, recuperando força e vigor, e, a partir 
daí, fortalecem a dinâmica social, causa e efeito 
da energia popular.

Pode parecer paradoxal falar de um renasci-
mento dos mitos fundadores ou de um mergulho 
nas profundezas de arquétipos primordiais, 
justo numa época em que uma cultura tecno-
lógica tende a contaminar o conjunto da vida 
cotidiana. Mas as mentes boas não deixaram de 
notar que, cada vez que um novo ciclo começa, 
os fenômenos paradoxais tendem a preva-
lecer. A pós-modernidade não está isenta de tal 
tendência que vê, de uma maneira paroxística, a 
coincidentia oppositorum, a concordância dos 
opostos, que são o desenvolvimento tecnológico 
e a referência nostálgica aos mitos ancestrais. 
Talvez seja até a figura retórica do oximoro (isto 
e seu contrário) que nos permite compreender 
uma série de fenômenos contemporâneos.

Lembrança dos bons velhos tempos, valori-
zação do patrimônio artístico, cultural, arquitetô-
nico, celebração das primeiras artes,22 retorno da 
moda étnica, aceleração do comércio ético indo 
de par com a sensibilidade ecológica: o natural, o 

22 N.T. Maffesoli, aqui, se refere a um saber incorporado ao homem, 
desde	suas	origens	ancestrais.	Para	além	de	um	conceito	em	Histó-
ria	da	Arte,	o	uso	dessa	expressão,	em	Maffesoli,	remete	a	uma	arte	
derivada	do	viés	mitológico	para	além	do	historiográfico.
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original está na ordem do dia. Trata-se, em todos 
os domínios, de celebrar o orgânico. Ou seja, a 
organicidade ligando cada indivíduo a sua própria 
tribo e ao território que lhe serve de suporte. Eis 
aí, diferentemente da cidade moderna, o que é a 
megalópole pós-moderna!

As redes sociais, os sites comunitários 
promovem essa interação e suscitam uma conta-
minação cujos efeitos mal começam a ser medi-
dos.23 Este é, com efeito, o paradoxo atual que vê 
os valores da tradição se multiplicarem graças à 
velocidade da cultura cibernética. É bem o caso 
de um novo imaginário que está em via de (re)
criar o desenvolvimento tecnológico. Ou seja, 
a revitalização do viver-junto com seus mitos 
antigos. Para permanecer na figura do oximoro, 
trata-se, com efeito, de um verdadeiro enraiza-
mento dinâmico. E é, justamente, porque há tal 
enraizamento que é necessário ajustar a reflexão 
àquilo que é. Que à imagem do que está em jogo 
na vida social, verdadeira questão societal, o 
pensamento encontra, ele também, real “orga-
nicidade”. É nesse sentido, aliás, que, ultrapas-
sando a atitude crítica habitual – que foi a marca 
da modernidade –, ele, o pensamento, (re)torna 
radicalmente: sabe redescobrir e “falar” as raízes 
do estar-junto.

É, de fato, uma questão importante, 
permitindo-lhe fugir, por um lado, desse 
negativismo ‘do espírito do contra’, e, de outro, 
da estigmatização daquilo que é em nome do 

23	 Descrição	de	tal	fenômeno	por	Stéphane	Hugon,	Circumnavigation.	
L’imaginaire du voyage dans Internet, CNRS Éditions, Paris, 2011, et 
Fabio La Rocca, La ville dans tous ses états, CNRS Éditions, Paris, 
2013.
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que deveria ser, disso que gostaríamos que ela 
fosse. Regozijar-se com a crítica da “miséria do 
tempo” é a forma moderna do taedium vitae de 
origem cristã, culminando nas teorias da emanci-
pação promovidas pelo século XIX. Com efeito, 
é preciso partir das circunstâncias, mas não 
mergulhar numa sociologia de circunstância!

Para evitar essa armadilha, a referência à 
mitologia é um verdadeiro desfile de opções. 
Mais precisamente, por lembrar que só há cres-
cimento a partir e graças às raízes, elementos 
primordiais do dado no mundano. Pode-se 
ver isso pela observação de Hannah Arendt, 
lembrando que a tempestade provocada pelo 
pensamento radical – e ela toma como exemplo 
Platão ou Heidegger –, vem do fato de que esse 
pensamento não tem sua origem no século, mas 
que vem de um tempo imemorial. Tal pensa-
mento permite realizar-se porque, justamente, 
retorna ao imemorial.24 Não seria melhor dizer 
o que, em certos momentos, vai esclarecer o 
presente em função do passado. Esclarecimento 
que é uma garantia do futuro. É o que podemos 
chamar de “conquista do presente”, tornando a 
vida cotidiana o elemento essencial da cultura; 
o que, a partir daí, podemos entender a persis-
tência do viver-junto. Este é o “presenteísmo” 
enraizado: a vida cotidiana, a importância da 
banalidade, da proxemia, e, portanto, o solo fértil, 
o bom terreno, permitindo que haja um cresci-
mento societal. Mas, como acabo de mostrar, 
o paradoxo é só aparente, pois, para crescer, é 

24	 Cf.	H.	Arendt,	Vies politiques,	Gallimard,	Paris,	1974,	p.	320.	Remeto	ao	
meu	livro,	M.	Maffesoli, La Conquête du présent	(1979),	reed.	in	Après 
la Modernité?, CNRS Éditions, Paris, 2008, p. 673 sq.
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preciso ter as raízes, e é bem isso que se está 
em via de (re)descobrir. Trata-se mesmo do 
coração pulsante da socialidade pós-moderna, 
da qual vemos os múltiplos exemplos em sites 
comunitários, na Internet, e que, stricto sensu, 
“atualizam” o que é essencial: o que torna atual 
os antigos arquétipos!

 “Proveniência é sempre futura”. Tal adver-
tência, recorrente no trabalho de Martin Heide-
gger, é, particularmente, instrutiva se concor-
darmos com as características essenciais da 
cibercultura pós-moderna. Com certeza, não é 
fácil, depois de vários séculos de paranoia “inte-
lectualista”, acreditando-se que é a partir do 
espírito que se cria o mundo natural e social. 
Mas radicalizar o pensamento consiste em reco-
nhecer, claramente, que é ele apenas o eco dessa 
lenta e contínua sedimentação que chamamos 
de cultura.25 Ser o eco é, dessa forma, uma 
maneira de se enraizar na ordem das coisas. Isso 
permite evitar a pretensão subjetivista, fazendo 
do homem, avatar de Deus, um demiurgo todo-
-poderoso, o criador do mundo, o mestre e 
possuidor da natureza!

Ao contrário de um antropocentrismo do 
qual se começam a medir os efeitos – devas-
tadores, diga-se de passagem –, o pensamento 
orgânico é exatamente aquilo que, por ser 
enraizado, permite compreender a correspon-
dência fundamental entre os vários elementos 
do todo societal. A radicalidade de tal sensibili-
dade teórica nos arranca da mesmice filosófica. 

25	 Cf.	M.	Heidegger,	Acheminement vers la parole,	Gallimard,	Paris,	1976,	
p.	95,	e	Grammaire et étymologie du mot être, Seuil, Paris, 2005, p. 10.
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E, pensando assim, aceitamos o que ainda resta 
de não poluído na socialidade contemporânea. 
Rejuvenescer-se nesses espaços de liberdade, 
nessas utopias intersticiais, onde se aninha, cada 
vez mais, o viver-junto, e que constitui o que 
chamei de “terreau”,26 o lugar onde as raízes se 
reforçam. O “net-ativismo em rede”, os movi-
mentos dos “indignados” (sic), as várias rebeliões 
inscrevem-se bem e são, completamente, refor-
çadas pelas “contaminações” eletrônicas que 
participam de um verdadeiro “reencantamento 
do mundo”!

É bem a vida efetiva, aquela de todos os 
dias, que nos leva a observar um ponto de satu-
ração que a civilização moderna alcançou. Satu-
ração essa que causa o efeito rebote daquilo 
que acabamos de discutir. Daí o processo de 
recorrência que se expressa, claro, de um ponto 
de vista teórico, mas igualmente nas práticas 
cotidianas do homem sem qualidade.27 Uma 
verdadeira palingênese28 está em curso.

Nova gênese, na medida em que invalida 
o que foi o dogma moderno por excelência: o 
mundo se resume a sua materialidade. A “palingê-
nese” ao insistir, por um lado, que o conhecimento 
do social (no que tem de simplesmente racional) 
só é possível com base na consideração do 
societal (com a carga emocional de que se sabe). 
“Palingênese”, lembrando, de outro lado, que essa 

26 N.T. No sentido de terreno, aquilo que é da terra.
27	 N.T.	Referência,	confirmada	por	Maffesoli,	ao	romance	do	escritor	aus-

tríaco	Robert	Musil,	já	traduzido	no	Brasil,	e	que	se	intitula	O homem 
sem qualidades	 (Ed.	Nova	Fronteira,	1989).	Cf.	Michel	Maffesoli,	 em	
troca	de	e-mails:	“Sem	qualidade,	mas	muito	importante.	Fundação	
do	povo	ao	qual	pertence	a	verdadeira	autoridade”	(omnis auctoritas 
a populo,	de	São	Tomás	de	Aquino).

28 N.T.	O	que	retorna	à	vida.
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ampliação do social em um societal mais complexo 
não permite mais considerar a economia como 
sendo a ultima ratio de toda vida em sociedade. 
Essa foi, de fato, a marca específica dos Tempos 
Modernos: reificar a materialidade econômica. E, 
assim como Deus era, nas religiões monoteístas, 
causa sui, causa de si mesmo e, pois, de tudo o que 
foi subsequente, o mesmo se aplica aos econo-
mistas devotos do “número”: tudo toma sua fonte 
e encontra seu fim no bem-estar material. Desse 
ponto de vista, poderíamos falar de uma “astroe-
conomia”, que não fica nada a dever da astrologia 
stricto sensu, naquilo que tanto uma como a outra 
prevê o que é bom para alcançar a felicidade.

Certamente, isso tudo é enfeitado com 
legitimações e racionalizações, aparentemente 
mais sofisticadas. Porém, se soubermos deci-
frar os habituais truques dos prestidigitadores 
economistas e de seus associados políticos, é 
fácil perceber o simplismo da vulgata “burgue-
sista”: a vida do espírito, a consciência social, o 
inconsciente coletivo, tudo isso é só o “reflexo” 
da materialidade das coisas, um novo deus cuja 
economia é o evangelho, ao passo que aqueles 
que o defendem são os profetas eleitos.

É isso o que, de muitas maneiras – e por 
todos os lados –, parece ser objeto de questiona-
mento. As diversas “indignações”, revoltas, rebe-
liões e efervescências que pontuam a atualidade 
traduzem o fato (sem ser, necessariamente, cons-
ciente) de que o que alguns místicos chamam 
de “reino da quantidade” (R. Guénon) não é 
mais totalmente aceito. As gerações mais jovens 
não querem mais “perder tempo”. Em suma, o  
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qualitativo, sob diversos aspectos, reencontra uma 
vitalidade surpreendente. O renascimento da reli-
giosidade o testemunha. A importância dos fenô-
menos culturais é um indício inegável. Os fóruns 
de discussão filosófica e outros sites comunitários 
mostram, claramente, que a autonomia da vida do 
espírito é uma realidade incontornável.

O sociólogo americano P. Sorokin mostrou 
muito bem que, regularmente, na vida das socie-
dades, intervém um fenômeno de saturação. 
Assim, quando um consenso cultural predominan-
temente racionalista (“idealista”) atinge seu limite, 
observa-se uma alternância em sua antítese, e o 
consenso será, cada vez, mais emocional (“sensa-
te”).29 Este último pode assumir formas das mais 
diversas: do sentimentalismo, a choradeira num 
seriado televisivo, à benevolência em ONGs 
humanitárias, passando, como dissemos, pelas 
“indignações” de toda ordem: política, esportiva, 
musical ou, simplesmente, cotidianas.

É essa saturação paroxística que produz uma 
“inversão axiológica” ou alternância do eixo do 
conhecimento.30 Para o dizer com uma expressão 
usada na geometria: ponto de inflexão onde ocorre 
uma mudança de direção. No que tange a nós, o 
fim de uma monopolização epistêmica como, por 
exemplo, a do racionalismo, provocando um “efeito 
rebote”, a recorrência de fenômenos, de ideias, 
de interpretações que o progressismo moderno 
teve a ambição ou a pretensão de ultrapassar. 

29	 P.	 Sorokin,	 Social and cultural dynamics,	 Porter	 Sargent	 Publisher,	
Boston,	1937.

30	 Cf.	análise	de	G.	Durand,	Science	de l’homme et tradition, Sirac, Paris, 
1975,	p.	182	e	La Similitude hermétique et science de l’homme, Eranos 
1973,	Leiden,	G.	Briel,	1975,	p.	510.
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Para dar uma imagem, ecoando em uma prática 
amplamente difundida em todos os campos: o 
vintage pós-moderno como nostalgia das raízes 
antropológicas. Trata-se, aqui, de uma verdadeira 
“lei da reversão”. O que alguns musicólogos 
chamam de “milagre da oitava”, pelo qual todo 
progresso para frente retorna, inevitavelmente, ao 
ponto de partida. Ou seja, àquilo que é fundamental: 
a oitava. Esse movimento que, a partir de um som 
da escala musical, faz progredir e chegar ao mesmo 
som, pode ser aplicado aos fenômenos sociais nos 
quais se expressa a nostalgia da origem. H. Corbin 
mostra que tal processo de iteração (sic), longe de 
ser simplesmente regressivo, é a expressão de uma 
espécie de automultiplicação.31

Tal “milagre da oitava” permite-me fazer 
uma distinção entre simples progressismo, ideo-
logia altamente teórica de um Progresso ilimi-
tado, e “progressividade”, que, por sua vez, só 
visa o crescimento a partir das raízes ancoradas, 
distantemente, na tradição imemorial da huma-
nidade.32 Progressividade das coisas chamando 
atenção para esse “inatismo”,33 lembrando-nos 
da essência animal de nossa espécie. Obrigando-
-nos, igualmente, em admitir que um real invisível 
sustenta a realidade visível. Tudo o que fora bem 
desenvolvido na psicologia: “Gestalttheorie”, 
enfatizando a prevalência do todo; na etologia, 
quando localiza os Urbilder, imagens primordiais 
que o instinto animal integra espontaneamente; 

31	 Cf.	H.	Corbin,	En Islam iranien,	Gallimard,	T1,	Paris,	1971,	pp.	145-146.
32 Cf. M. Maffesoli, Matrimonium. Petit traité d’écosophie, CNRS Éditions, 

Paris,	2009.
33	 No	sentido	de	“inato”	(do	francês,	“inné”).	Maffesoli,	no	texto	original,	

utiliza “innéisme”.
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na antropologia, como Lévi-Strauss: “Os homens 
sempre pensaram tão bem”.

Aí está o tripé da lógica contraditorial, 
verdadeira ratio hermetica repousando em uma 
ambiguidade paradigmática, a multiplicidade 
antagônica e o paradoxo criador que é a pessoa 
pós-moderna – que não se reconhece mais em 
um indivíduo, uno e indivisível –, específico da 
era pós-moderna.34 Estamos longe do “homem 
unidimensional”35 que foi a causa e o efeito da 
modernidade em seu momento inicial, e que 
levou a essa devastação de espíritos peculiares 
à solidão gregária que era a especificidade das 
megalópoles contemporâneas.

Ao contrário disso, o que sub-repticiamente 
está surgindo é bem um homem plural, com 
“múltiplas identificações”,36 tendo, poder-
-se-ia dizer, o dom da ubiquidade. Ele é isso e 
aquilo, ele está aqui e ali. Ubiquidade podendo 
ser vivida em sonho, ser objeto de fantasias e 
fantasmagorias, mas, não menos importante, 
em sua virtualidade real. É essa correlação 
entre a arte, o sonho e o desenvolvimento 
tecnológico que requer um novo “discurso 
do método”,37 mostrando em que as múltiplas 
potencialidades se atualizam no cotidiano. 
Realizarem-se, isto é, materializarem-se em 
relacionamentos, encontros, efervescências 
cotidianas. Tornam-se eficazes na indignação, 

34	 Cf.	G.	Durand,	Science	de	l’homme et tradition,	Tête	de	feuilles,	Paris,	
1975,	p.	219	e	p.	189.	

35	 Cf.	H.	Marcuse,	L’homme unidimensionnel	(1964),	Éditions	de	Minuit,	
Paris,	1968.

36	 Cf.	meu	livro	Au creux des apparences, pour une éthique de l’esthéti-
que	(1990),	reedição.	La	Table	Ronde,	Paris,	2007.

37 N.T.	Referência	ao	clássico	do	filósofo	francês	René	Descartes, Dis-
curso do método	(1637).



53“Net-ativismo”: do mito tradicional  
à cibercultura pós-moderna

no humor ou nas diversas revoltas. Tudo o que 
os observadores sociais são obrigados a levar, 
cada vez mais, mais em conta.

O mundo de ontem, o dos tempos 
modernos, está desmoronando. E isso se dá aos 
golpes, de acordo com momentos discretos ou 
explosivos, de uma vida um tanto demoníaca. 
Retorno de Dionísio, portador de uma sabedoria 
demoníaca que não deixa de irritar ou surpre-
ender os partidários de instituições ou do saber 
estabelecido. Subversão pós-moderna que é 
causa e efeito da dissolução do sujeito nas enti-
dades tribais. Subversão menos política do que 
societal, na qual privilegia o nomadismo existen-
cial – isso que Dilthey, protagonista de uma filo-
sofia de vida, chamou de “fluidização” de tudo o 
que estava fixo.

Entendido como expressão da totalidade 
do ser, o Real é o lugar da reserva, o “refúgio” no 
qual a realidade vai se revitalizar: é o seu aspecto 
oculto. De fato, muitas vezes esquecemos que 
existe uma constante dialogia entre o esotérico 
e o exotérico, o oculto e o aparente. Foi assim 
que, nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, o 
“publicista” só tem legitimidade em referência ao 
erudito detentor do conhecimento. Da mesma 
forma, na Idade Média, foi o erudito que legitimou 
o pregador. Na cultura antiga, o retórico se refere, 
consistentemente, ao filósofo. E, em um pequeno 
trabalho, bastante esclarecedor, Max Weber 
mostra ao mesmo tempo a diferença e a comple-
mentaridade entre o “cientista e o político”.38

38 Cf.	M.	Weber,	Le savant et le politique,	Plon,	Paris,	1959.
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Poderíamos multiplicar os exemplos nesse 
sentido, e em todas as culturas. De fato, é a 
conjunção, fecunda, do bom senso e da correta 
razão que, para além e aquém das teorias  
construídas e construtivistas, faz repousar a solidez 
do viver-junto no que é dado, inato, quase instintivo. 
As constituições políticas, as instituições sociais, as 
elaborações filosóficas têm a fragilidade e a incons-
tância de uma ‘tira de palha’39 se não forem garan-
tidas nesse fundamento irrefutável. Desse ponto de 
vista, e levando em conta o tipo de “possessão” que 
esses objetos exercem sobre aqueles que deveriam 
possuí-los, pode-se falar de um retorno à “magifi-
cação” do mundo, que foi a característica essencial 
do dado pré-moderno e que se manifesta, nova-
mente, nos modos de vida pós-modernos. O objeto 
fictício torna-se, mais uma vez, o elemento de um 
vitalismo cósmico do qual todos participam.

Ao contrário do que os sociólogos têm 
por hábito chamar de “sociabilidade” – e que 
é o modo civilizado, domesticado e curializado 
de viver em relação ao Outro – a “socialidade” é 
muito mais complexa; ela coloca em jogo a intei-
reza do Ser, sua parte de sombra, sua crueldade 
na fronteira com a benevolência esclarecida. A 
sociabilidade é a expressão do contrato social de 
essência racional. A socialidade vive-se, pouco a 
pouco, no pacto societal, predominantemente 
emocional. A sociabilidade projeta-se no futuro. 
A socialidade, quanto a ela, vive-se no presente.

É, pois, essa socialidade presenteísta que 
tenta traduzir, na ambiência pós-moderna, o 

39 N.T.	No	original,	“fétu	de	paille”,	ou	seja,	leve,	frágil	como	“fibra	de	
palha”.	Para	Maffesoli,	com	efeito,	aquilo	que	é	sem	consistência	e	
voa	ao	vento.
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que é, para além das representações teóricas, 
o vivido original. Reminescências perduram na 
experiência da vida banal, na multiplicidade de 
fenômenos instintivos, todas as coisas que se 
manifestam nas histerias coletivas, os ajunta-
mentos emocionais e as múltiplas expressões do 
clima social. E isso em qualquer campo que seja: 
político, esportivo, religioso, cultural. As mobili-
zações na Internet ou nas redes sociais ilustram 
à vontade a amplitude de tal “sintonia”, na qual 
todos são contaminados por opiniões (doxa) 
nem um pouco racionais. É isso que caracteriza a 
atmosfera mental da megalópole pós-moderna.

Ambiência não racional, que se manifesta 
mesmo nas diferentes tribos da intelligentsia 
(científicas, políticas, jornalísticas), na qual a 
capacidade de pensar por si mesma, aquela do 
livre espírito ou da crítica, dá lugar a reflexos 
síncronos fazendo com que escrevam, ajam, 
pensem menos em termos de uma razão racional 
do que o que “dá na veneta”, dos contágios cole-
tivos, tudo isso atuando menos com o cérebro 
do que o ventre, outra forma de dizer histeria!
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O ESTOFO DO REAL40

“Das Denken lässt das Sein sein”.41 

M. Heidegger.

É sempre preciso, nos problemas essenciais, 
saber dar um passo atrás a fim de melhor 
compreender a realidade empírica. Procurar as 
ascendências mais secretas, e isso para que as 
palavras empregadas possam se tornar palavras 
operantes. Não há dúvida de que o invisível é o 
núcleo central a partir do qual se organizam as 
coisas humanas. Centralidade subterrânea, disse 
eu, que é necessário decifrar na efervescência 
dos fenômenos explosivos ou na banalidade da 
vida cotidiana.

Junto com o senso comum, os pensa-
mentos mais agudos sabem bem que são as 
ideias que movem o mundo. Ainda é preciso 
distanciarmo-nos desse conformismo intelec-
tual. Até desprezando-o, tanto suas evidên-
cias aplainam a riqueza do real e reduzem-no à 
unidade diante de múltiplas diferenças.

40	 Tradução	ao	português	autorizada	pelo	autor	e	pela	Cairn.info.	Arti-
go	originalmente	publicado	em:	MAFFESOLI,	Michel.	L’étoffe	du	réel.	
Sociétés,	De	Boeck	Supérieur,	v.	2,	n.	92,	p.	77-90,	2006.	DOI:	10.3917/
soc.092.90.	 Disponível	 em:	 https://www.cairn.info/revue-societes-
-2006-2-page-77.htm.

41	 N.T.	Tradução	livre:	“O	pensamento	deixa	ser	o	ser”.

https://www.cairn.info/revue-societes-2006-2-page-77.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-2006-2-page-77.htm
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Daí a necessidade de estabelecer uma hete-
rologia, isto é, um conhecimento do múltiplo, o 
único capaz de reconhecer a riqueza do que é 
vivido. “O bem conhecido”, dizia Hegel, “pelo fato 
de ser bem conhecido, não é realmente conhe-
cido”. E, de fato, essas ideias que governam 
o mundo, o imaginário em sua potência fértil, 
permanecem enigmáticas. Por muitos aspectos 
nebulosos e incertos de si mesmos. E o são, não 
menos, que o cimento que estrutura o senti-
mento de pertença cuja importância não se pode 
mais negar. Stricto sensu, os “valores estéticos 
em torno dos quais se agregam, teimosamente, 
as diversas tribos pós-modernas”.

Assim, a evidência da moral universal, 
bem como o moralismo hipócrita de que é 
sua expressão, não resiste mais aos golpes das 
éticas particulares. Essa distinção (moral-ética) 
impõe-se a partir do momento em que se cons-
tata o que tem de obsoleto, de encantatório, a 
profusão dos bons sentimentos. A partir disso, 
também, não se pode mais negar ou denegar 
a força agregadora de práticas e pensamentos 
heterodoxos; estranhos e perturbadores, mas 
não menos presentes na vida cotidiana. É essa 
(re)emergência do paradoxo que exige uma 
audaciosa heterologia.

Indocilidade de pensamento junto com 
um vivido indócil, aquele da vita ipsa, essa vida 
mesma fonte de todas as benevolências reno-
vadas que, por mais estranhas ou perturbadoras 
que sejam elas, estão lá como tantas “éticas 
imorais” garantindo o fundamento de um estar-
-junto em gestação.
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O “bom governo dos espíritos” exige que 
se esteja à escuta de tal gestação. Sob pena de 
se ficar em defasagem em relação ao imaginário 
coletivo, correndo o risco de ser mais pertur-
bador do que os aspectos mais perturbadores da 
própria vida!

O objeto de estudo de Michel Foucault e 
seu aspecto prospectivo devem-se, justamente, 
ao fato de que ele soube costurar o “limiar” 
da modernidade: como, partindo desse limiar, 
operou-se, segundo seus próprios termos, esse 
‘entusiasmo’ formidável que foi a universalidade 
do discurso ocidental.

Talvez seja, precisamente, o contrário 
que faz saber pensar. Outro “limiar” é alcan-
çado, o que pode permitir compreender que 
o que estimula, em profundidade, as práticas 
sociais é, acima de tudo, a particularidade dos 
valores específicos e a força agregadora que 
elas não deixam de impulsionar. Eis bem o que 
importa pensar, mesmo à custa da destruição 
de nossas teorias tranquilizadoras e um tanto 
anestesiantes.

O termo “episteme” significa estar no 
lugar certo para ver claro o que é obscuramente 
vivido. Saber exprimir essa arte de viver que é a 
existência comum. Eterno problema do ponto de 
Arquimedes, alavanca metodológica que permite 
apreender o que é dos costumes em um dado 
momento, desde que o saibamos que (estes) 
não possuem nada de eterno, mas obedecem às 
especificidades locais, de profundas raízes, e à 
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evolução repentina. “Verdade além dos Pirineus, 
erro aquém!”.42

Foi exatamente o que tinha destacado, em 
seu tempo, G. Simmel. O próprio da labilidade 
vital é produzir formas e destruí-las. Ao fazer 
isso, ela ultrapassa a si mesma. Paradoxo fértil, de 
qualquer modo! A “forma” se constitui (modos, 
costumes, organizações, instituições...), mas, se 
deseja permanecer viva, ela deve se desenvolver 
destruindo o que constituiu. Dialógica de “pars 
destruens” e “pars construens”. Destruições e 
construções andam de mãos dadas. E a arte do 
conhecimento é bem a de se ajustar à arte de 
viver com base em uma tal dialógica.43

42	 N.T.	Essa	expressão	(no	original	do	artigo,	“Vérité	au-delà	des	Pyrénées,	
fausseté	en	deçà!”),	bastante	referida,	aliás,	sempre	traduzida	de	diver-
sas formas (no meu caso, optei em ser literal com os termos “au-delà” 
ou	além	e	“en-deçà”	ou	aquém,	no	sentido	de	se	estar	do	lado	de	cá,	em	
oposição	ao	termo	“além”,	isso	tudo	por	causa	da	questão	geográfica	à	
qual Pascal se refere, no caso, a fronteira natural dos Pireneus, entre a 
Espanha	e	a	França),	é	de	Blaise	Pascal	(1623-1662),	um	físico,	mate-
mático	e	filósofo	francês,	estudioso	da	moral	cristã,	entre	outras	coisas.	
Pascal,	como	é	mais	conhecido,	nasceu	em	Clermont-Ferrand	(França)	e	
deixou	inacabado	este	livro,	Pensées	(ou	“Pensamentos”),	publicado	em	
1670,	e	no	qual	ele	escreve	a	sentença	de	que	Maffesoli	se	vale	aqui.	
A	filosofia	de	Pascal	cai	como	uma	luva	para	Maffesoli	no	sentido	de	
uma	situação	paradoxal,	como	na	frase	mencionada	pelo	autor,	que,	no	
entanto,	pode	ser	–	situação	essa	–	similar	por	seu	exato	antagonismo.	
Outro representante, além de Maffesoli, da chamada Escola Francesa, 
que	é	Edgar	Morin,	dedica	dez	páginas	em	homenagem	a	Pascal	no	
seu	–	 lançado	em	2011	na	França,	pela	Germina	–	Mes philosophes 
(já	traduzido	para	o	português).	Ou	seja,	para	Pascal,	resumindo,	pode	
existir	uma	dupla	verdade:	uma	para	cada	um,	igualmente,	polos	de	
um	pensamento.	Essa	vertente	recebeu	o	nome,	aliás,	de	“Pirronismo	
filosófico”,	em	tom	de	crítica	e	ceticismo,	porém,	à	ideia	de	uma	“justiça	
equânime”	dos	homens.	Para	além	da	expressão	pascaliana,	“Pirronis-
mo”	origina-se	dos	“pirronianos”,	partidários	da	filosofia	cética	do	grego	
Pirro (Le micro Robert,	Dictionnaires	Le	Robert,	1998,	dirigido	por	Alan	
Rey,	p.	1.455).	Em	contato	com	o	autor	por	e-mail,	no	dia	7/7/2020,	
Maffesoli	confirmou	que	a	expressão	foi	extraída,	sim,	de	Blaise	Pascal.	
E,	ainda,	coincidência	ou	não,	ao	vermos	a	expressão	completa,	referin-
do-se	a	uma	posição	geográfica	que	um	rio	limita,	Pascal	falava,	muito	
provavelmente,	dos	Pireneus,	na	fronteira	entre	a	França	e	a	Espanha.	
Assim, temos Pascal, pirronismo e Pireneus.

43 Sobre “formismo”, cf. M. Maffesoli, La connaissance ordinaire, Paris, 
Klincksieck,	 1985.	 Sobre	 a	“forma”	 em	Simmel,	 cf.	 P.	Watier,	Georg 
Simmel, Paris, Circé, 2003.
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A moral, tal como se elaborou a partir do 
século XVIII: universal, aplicável em qualquer 
lugar, imperativa, é bem uma “forma” gerando 
o que Simmel chama de coexistência dos indi-
víduos a partir da “ação recíproca”. Mas isso, na 
continuação lógica da economia da salvação 
judaico-cristã se tornou, gradualmente, pura-
mente contábil. É assim que a vida será inteira-
mente determinada para “pesar, calcular, reduzir 
os valores qualitativos em quantitativos”.44 

É essa redução que presidirá a dominação 
planetária do Dinheiro-Rei45 à prevalência do 
produtivismo e o desenvolvimento da sociedade 
de consumo. Todas as coisas repousam sobre o 
imperativo categórico de uma moral do trabalho, 
permitindo a realização do indivíduo e a domi-
nação da natureza da qual, segundo injunção 
divina, “por força da dor, [o homem] atrairá 
sustento” (Gênesis 3,17).

Este é o cerne da “forma” moral: a relação 
de dominação que o sujeito deve estabelecer 
sobre ele mesmo, a base da relação de controle 
que esse mesmo sujeito deve ter sobre o objeto 

44 Ver G. Simmel, Philosophie de l´argent,	Paris,	PUF,	1987,	p.	567,	e	sobre	
“ação	recíproca”,	Sociologie et épistémologie,	Paris,	PUF,	1981,	p.	93.	
Ver	também	M.	Maffesoli,	artigo	sobre	dinheiro	na	Simmel.

45 N.T. Em Filosofia do dinheiro, Simmel, do qual recorda Maffesoli, trata, 
pioneiramente,	diga-se	de	passagem,	da	relação	entre	o	valor	mo-
netário	 (do	dinheiro)	e	o	seu	efeito	psicológico	nos	 indivíduos	de	
sua	Alemanha,	no	final	do	século	XIX,	àquela	altura	em	conflito	do	
ponto	de	vista	cultural.	O	filósofo	alemão	percebia	que	o	dinheiro,	
para	ele	uma	coisa	fria,	era	o	Deus	de	sua	época,	assim	como	a	figura	
todo-poderosa	de	um	Rei.	Daí,	no	original	em	francês,	“Argent-Roi”:	
Argent=dinheiro	 e	 Roi-rei.	 Maffesoli,	 portanto,	 leitor	 e	 admirador	
que	ele	é	de	Simmel,	vale-se,	aqui,	dessa	reflexão	específica	sobre	
o	dinheiro	de	Simmel,	segundo	o	qual	o	dinheiro	estava	–	ou	já	o	
havia	–	se	transformando	“[...]	num	valor	em	si	e	o	fim	último	das	
ambições	humanas	[...].	G.	SIMMEL,	O conflito da cultura moderna e 
outros escritos,	Org.	Arthur	Bueno,	São	Paulo,	Edditora	Senac,	2013,	p.	
97,	em	“Dinheiro	e	alimentação”.
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que ele tem a submeter. Eis, exatamente, o 
lençol freático que, invisivelmente, sustentou a 
vida social “moderna”. Em outras palavras, um 
estar-junto, na soma, todo racional, com efeitos 
previsíveis; enfim, orientado para uma salvação 
a ser adquirida à distância (celeste ou terrestre). 
É nesse sentido que a economia da salvação 
conduz à economia stricto sensu.

Não há espaço para voltar a isso. Nume-
rosas são as análises, em diversos domínios, 
que mostraram o elo estreito unindo o instru-
mento de escolha e a salvação (Paraíso, garantia 
da existência, assegurando-se contra todos 
os riscos...), da qual lhe é resultante. Por outro 
lado, pode-se perguntar se esse ciclo não está 
em via de terminar. Se a uma “forma” fatigada 
ou esclerosada não estaria se sucedendo outra 
baseada menos na relação de dominação (de si 
mesmo, do mundo) do que na de um ajuste, de 
uma conciliação. Relação ética, de todo modo, 
em que o qualitativo recuperaria força e vigor!

Para prestar atenção a essa inversão e aos 
múltiplos “sinais” que a prefiguram, é, cada vez 
mais, comum usar o termo “societal”. De minha 
parte, quando o havia proposto (La violence 
totalitaire,46 1979), era para sublinhar tudo o que 
havia de imprevisível da existência coletiva. Em 
particular, para enfatizar a importância do imagi-
nário, do lúdico, do onírico, todas as coisas que 
não eram da ordem da vida privada, mas que 
eram bem causa e efeito da coisa pública.

Pode-se ir, possivelmente, ainda mais 
longe. E, para destacar o fim de um ciclo, o 

46 N.T. Já traduzido para o português: “A violência totalitária”. 
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que chamei o dialógico entre destruição- 
-construção, concentrar-se ao que é “epocal”. A 
emergência de outra época na qual a busca – moral, 
pela salvação, em seu aspecto contábil ou quanti-
tativo, tende a dar lugar a uma relação qualitativa 
com a existência em que o dispêndio tem seu lugar. 

Curioso retorno às origens míticas. Atitude 
cuja fonte secreta, e, obviamente inconsciente 
como qualquer fenômeno de importância, pode 
ser considerada, se o digo em termos heidegge-
rianos,47 como “o cuidado de ser”. Vamos espe-
cificar, não se trata da busca de uma substância 
precisa: Deus, o Estado, a Instituição, mas algo 
bem mais indefinido, a saber, uma adesão, um 
tanto animal, à vida em toda a sua ambivalência, 
bons e maus humores misturados.

É bem isso que está em jogo na vitalidade 
surpreendente das tribos juvenis, na intensidade 

47	 N.T.	Heidegger,	do	qual	Maffesoli	busca	“epocal”	e	que	cita	na	epí-
grafe	deste	artigo,	falou	do	caráter	relacional	entre	o	ser	e	o	tempo	
naquela que é considerada sua obra-prima: Ser e tempo (HEIDEG-
GER,	M.	Petrópolis,	RJ:	Vozes;	Bragança	Paulista,	SP:	Editora	Univer-
sitária	São	Francisco,	2015).	O	cuidado,	na	verdade,	é	um	olhar	para	
si,	para	este	Ser	 (do	 título),	 como	“existente”	no	Tempo	 (do	 título,	
também):	“existente”	que	é	próprio,	portanto,	do	Ente,	mas	que	não	
exclui	o	Ser.	Essa	relação	entre	o	Ser	(por	existir,	logo	existencial)	
e	o	Ente	(por	ser	também	fenômeno	de	época,	 logo	presencial)	é	
o	que	Heidegger	denominou	“Dasein”.	A	conjunção	daquelas	duas	
expressões	–	o	Ser	e	o	Ente	–	numa	só	(o	“Dasein”)	foi	traduzida,	e	
assim	o	é	conhecida	no	Brasil	–	por	“Ser-aí”.	No	original,	em	fran-
cês,	Maffesoli	utiliza	“souci	de	l´être”,	entre	aspas	e	caixa	baixa.	De	
minha	parte,	para	fazer	referência	à	filosofia	heideggeriana,	que	o	
próprio	Maffesoli	assume	aqui,	preferiria	caixa	alta,	até	porque	re-
mete mais precisamente, no meu entender, ao seu sentido: o de 
uma	atenção	nossa,	por	isso	cuidado,	e	é	nesse	sentido	de	que	se	
fala,	a	essa	estrutura	dual	(o	“Ser-aí”)	da	qual,	segundo	Heidegger,	
somos	oriundos	e	a	partir	da	qual	somos	“lançados”	–	e	é	bem	esse	
o	termo	em	Heidegger	–	ao	mundo.	Maffesoli	refere-se,	em	suma,	
a	um	modo	de	presença	do	ser-no-mundo	ou	à	“mundanidade	cir-
cundante”,	que	será,	para	Heidegger,	uma	“circumundanidade”	ou	a	
mundanidade	 do	mundo	 circundante	 (HEIDEGGER,	 2013,	 p.	 114).	
Tudo	 isso	 terá	uma	designação	nos	estudos	filosóficos	heidegge-
rianos	como	a	Analítica	da	Presença	(que	também	é	mencionada	de	
outras	formas).
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de suas ações, na violência de suas paixões, no 
aspecto confuso e imprevisível dos investimentos 
sucessivos que são os deles. Estética é a palavra-
-chave para captar o jogo dos afetos, resumindo 
tudo isso. A estética, é claro, indo de mãos dadas 
com essas éticas plurais que vemos em curso no 
fanatismo musical, no vício em redes virtuais, em 
adesões tão intensas quanto provisórias a causas 
humanitárias ou outras ações de compaixão ou 
caritativas, sem esquecer as agregações sexuais 
em função dos diversos “gostos” (homossexuais, 
bissexuais, transexuais...).

A moral geral repousa em uma concepção 
“ontológica” do mundo: fenômenos, situações, 
identidades intangíveis e autoconfiantes. Essas 
éticas plurais são, essencialmente, lábeis e tempo-
rárias. Mas, em vez de nos lamentarmos diante 
desse lado instável, incerto e não instituído dos 
fenômenos em questão, não podemos ver neles a 
expressão de um humanismo autêntico ou integral, 
a saber, uma concepção da coisa humana dinâmica, 
explosiva, precária, mas intensa? Enfim, a vida em 
seu aspecto construtor, mas também destruidor. 

Diante de um humanismo “museal”48 e 
um tanto esclerosado, o de “belas almas”, o da 
boa consciência, o de senhoras patronesses do 
social, o humanismo integral cruel e generoso 
dos grupos contemporâneos lembra o lado 
aventureiro, incerto e trágico de toda existência. 
Vida que comporta uma boa parte da morte.

Independentemente dos instrutores e outros 
notários do conhecimento, há algo de nietzschiano 

48	 N.T.	Neologismo	adequado	aqui,	porque	se	refere	a	um	estado	de	
organicidade,	 sempre	que	uma	palavra	 em	Maffesoli	 termina	em	
“al”.	Melhor,	portanto,	do	que	“museológico”,	talvez.
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no excesso, como na ritualidade da banalidade coti-
diana: “Eu, enigma estúpido, eu, monstro luminoso, 
eu, dissipador de toda sabedoria”. O pensador 
ousado, quando disse isso, considerava-se como 
um “demolidor do espírito”.49,50 Mas é bem essa 
audácia, mais vivida do que pensada ou dita, que 
se encontra no mimetismo tribal e na intensa 
circulação de informações próprias das redes 
informatizadas. Os contatos que elas induzem são 
perigosos, as relações suscitadas também podem 
ser temerárias51 (eco trivial do “casse-cou” nietzs-
chiano), mas expressam bem a inocente vitalidade 
do “puer aeternus”, dessa criança eterna que, sem 
garantias, sem a salvaguarda de uma Verdade esta-
belecida, vive no dia a dia os diferentes enigmas da 
existência humana. Há pudor e delicadeza nesse 
trágico vivido.

Qualitativos que podem parecer chocantes, 
mas que traduzem bem o abandono da para-
noia que marcou as grandes ideologias políticas 
próprias à modernidade. Com efeito, não é mais 
em função desse ou daquele sistema teórico 
que vai se elaborar a relação com o outro. Daí, 
de facto, a tolerância que prevalece em relação 
aos costumes, às maneiras de ser, aos modos de 
vestir ou comportamentos diferentes expressos 
nas manifestações que se qualificam, pudica-
mente, de “étnicas”. Estas são, essencialmente, 
homossociais, repousam em um forte senti-
mento de pertença. Mas, ao mesmo tempo, seja 

49	 N.T.	“Se	casser	le	cou”,	em	francês,	é,	no	sentido	figurado,	“arruinar-
-se”.	“Casser”	é	romper,	destruir	–	sentido	bem	nietzschiano	aqui,	um	
“destruidor	do	espírito”,	também	–,	quebrar,	partir.	“Cou”	é	pescoço.

50	 N.T.	No	original,	“casse-cou”.
51	 N.T.	No	original,	“casse-gueule”.	Isto	é,	lugar	perigoso	onde	se	corre	o	

risco de cair.
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indiferença ou conflito, elas aceitam que possam 
existir outras maneiras de ser e de parecer.

Não é mais na ordem do político que 
esse conflito ou essa indiferença se expressa, 
mas bem de uma maneira lúdica. Lúdico que, 
lembremos aqui Caillois ou Huizinga, também 
pode ser agonal ou preso de vertigens exces-
sivas. Aqui, novamente, há uma das marcas do 
mito da “criança eterna” que nada tem a ver com 
as qualificações morais, judicativas ou normativas 
próprias à lógica do político. Para retomar uma 
expressão corrente, ser “cool” consigo mesmo, 
com os outros ou com a vida em geral parece ser 
a única injunção aceita na estruturação coletiva.

Ser “legal”52 é uma maneira de dizer a recusa 
da rigidez “ontológica”. Mas traduz antes um tipo 
de “ontogênese”: uma pessoa ou uma tribo sempre 
em formação. E pode-se, apoiando-nos nas teses 
de certos naturalistas, lembrar que a ontogênese 
individual ou grupal é uma recapitulação ou uma 
repetição da filogênese.53 Quero dizer com isso que 
a desenvoltura em relação aos códigos da moral 
estabelecida sublinha que a infância subsiste em 
cada um de nós. Ela também lembra que subsiste 
em cada tribo a infância do gênero humano. 

Consequentemente, a atitude ou a cultura 
jovem, o “juventudismo”, que é frequente estig-
matizar nas sociedades contemporâneas, não se 
limita apenas a um problema geracional, mas a 
uma função contaminadora. “A criança eterna” é 

52	 N.T.	Agora	usamos	a	tradução	da	palavra	‘cool’,	que	aparece	no	origi-
nal.

53	 Cf.,	em	relação	a	isso,	o	texto	do	poeta	italiano	G.	Pascoli,	Le Petit 
enfant,	 e	as	 referências	ao	naturalista	Ernst	Haeckel,	discípulo	de	
Darwin,	em	B.	Levergeois,	Éd.	Michel	de	Maule,	2004,	p.	29.	Sobre	o	
jogo,	cf.	Huizinga	et	R.	Caillois.
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hoje uma figura emblemática, como era o adulto 
sério, racional, produtor e reprodutor no século 
XIX. E é essa nova figura emblemática que, a 
partir de então, vai orientar os costumes para 
uma maior flexibilidade na apreciação do bem e 
do mal. Daí o relativismo galopante na maneira de 
viver a sexualidade, o imperativo do trabalho ou a 
responsabilidade cidadã. As “pequenas gangues”, 
em todos os domínios, só reconhecem como leis 
as regras que elas mesmas estabeleceram.

Não estamos indo contra o Espírito do 
tempo e aquele que sopra, às vezes zéfiro, às 
vezes furacão, sobre as sociedades pós-modernas 
que carregam consigo, se não contestação, pelo 
menos indiferença em relação aos mestres em 
pensar ou agir, exatamente como contra seus 
dogmas. Digamo-lo, sinceramente, a lei do pai 
não é mais aceita. Muitos são os indícios de tal 
desvalorização. A educação em família ou a escola 
é atravessada por esta crise, a ação política, o 
magistério intelectual estão visivelmente desesta-
bilizados, sem falar no chamado poder midiático 
que é relegado ao seu verdadeiro papel: o de uma 
pretensiosa “mouche du coche”.54

54	 N.T.	Aqueles	que	se	julgam	indispensáveis.	São	como	aquelas	moscas	
(“mouches”)	 que	 ficam	 importunando	 os	 cavalos	 numa	 carruagem	
(“coche”).	No	original,	“mouche	de	coche”,	como	deixei,	por	se	tratar	
de	expressão	idiomática,	e	rica,	semanticamente	falando,	assim	como	
“casse-cou”	 e	“casse-gueule”;	 assim,	“mouche	 de	 coche”,	 continuan-
do, tem o sentido de incomodar. No entanto, é mais do que isso. É 
incomodar	no	 intuito	de	querer	ajudar,	ou	seja,	“[...]	 importunar	as	
pessoas	inutilmente	sob	o	pretexto	de	ajudá-las”.	(Trad.	livre	de	“[...]	
importuner	les	gens	inutilement,	sous	le	prétexte	de	les	aider”,	con-
forme o Dictionnaire des expressions,	 de	 B.	 LAFLEUR,	 Paris:	 Bordas,	
1984,	p.	386.	“Être	–	faire	–	la	mouche	du	coche”	vem,	segundo	esse	
dicionário,	de	uma	fábula	de	La	Fontaine,	Le coche et la mouche (VII, 
9),	que	é	quando	uma	mosca	(“mouche”)	fica	zunindo	ao	redor	dos	
cavalos	enquanto	eles	 se	esforçam	em	puxar	uma	carruagem.	Daí	
o	incômodo.	E	quando	a	charrete,	finalmente,	chega	ao	seu	destino,	
aquela	mosca	atribui	a	ela	mesma	o	mérito	de	todo	o	esforço.
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Com efeito, é a estrutura vertical, aquela 
fálica do Pai todo-poderoso que é posta em causa. 
A ironia estridente de transmissões humorísticas 
tais como “Les Guignols de l’Info”55 ou “Le Vrai 
journal”,56 a audaciosa desenvoltura de revistas 
como Technikart testemunham, entre outros, que 
a assunção do absoluto monovalente, próprio da 
tradição ocidental, não está mais em curso. 

Recordamos as análises judiciosas e profé-
ticas de Alexander Mitscherlich sobre a “socie-
dade sem pai” (Auf dem Weg zur vaterlosen 
Gesellschaft)57 que enfatizam a evanescência 
do poder patriarcal tradicional. O caminho agora 
está completo. Uma sociedade de “irmãos” 
tende a prevalecer. A notável androginia tal qual 
aparece na produção do alto estilismo masculino 
mostra claramente que o macho dominante é 
expulso do centro do mundo. O homem se torna 
um enigma novamente, um problema para se 
compreender, viver e se mostrar na “forma” de 
uma identidade estável e fixa? E bem é tal labili-
dade, tal relativismo que fragiliza o corpus legis-
lativo de que o Pai era o garantidor.

Aqui estamos no centro de uma verdadeira 
transubstanciação social, mudança fundamental 
em que o controle progressivo de um Eu forte 
e seguro de si mesmo, e até o espírito crítico, 
o poder da moralidade servem de fundamento; 
enfim, o que caracterizava o papel de pater 

55	 N.T.	 Programa	 televisivo	 satírico	na	França	 sobre	 temas	políticos.	
Guignol	é	personagem	do	tradicional	Teatro	de	Marionetes	francês	
originário	da	cidade	de	Lyon.

56	 N.T.	Outro	programa	humorístico	na	televisão	francesa.	Já	extinto.
57 Cf. A. Mitscherlich, Vers la société sans pères,	 Gallimard,	 1963.	 Cf.	

também	D.	Hurson,	Alexander Mitscherlich,	Presses	do	Université	de	
Paris-Sorbonne, 2002, p. 144 sq.



71O estofo do real

familias é transformado. A constatação empírica 
nos dá muitos exemplos cotidianos.

Daí a emergência do que chamei de “socie-
dades dos irmãos”, pequenos grupos, como prog-
nosticava o utopista Charles Fourier, ou várias 
tribos, se retomarmos essa metáfora cada vez mais 
utilizada. Em cada um desses casos, o que está em 
jogo é o deslizamento do imperativo categórico 
(Kant) para o imperativo atmosférico (Ortega y 
Gasset). Atmosfera um tanto libertária e até fran-
camente anarquizante em que o ideal da imitação 
horizontal da Abadia de Thélème, centrada em um 
hedonismo do presente, tem precedência sobre 
uma pedagogia vertical voltada para um futuro 
projetivo. À diversidade de gostos plurais sucede, 
portanto, a unidade do poder centralizado. 

Hegel, aqui, pode nos esclarecer, que via 
na diversidade das tribos a característica (para a 
Alemanha) de uma “nação livre”. O Império não 
aboliu isso. Pois a cada eleição, observou ele, “os 
príncipes introduziam novas condições restritivas 
ao exercício do poder imperial, de modo que este 
último se reduzia a uma sombra inconsistente”.58

Judiciosa observação essa da incon-
sistência do poder central! Bela metáfora 
que se pode aplicar a todas essas “zonas de 
autonomia temporárias”, caracterizando, em 
todos os domínios, a vida das tribos pós-mo-
dernas. A moral imposta não é mais que uma 
sombra evanescente. Certamente ela continua,  

58	 Hegel,	Philosophie de l´histoire,	 Paris,	 Vrin,	 1970,	 p.	 289,	 308,	 331.	
Ver também P. Tacussel, Charles Fourier. Le Jeu des passions, Paris, 
Desclée	de	Brouwer,	2000.	Cf.	também	H.	Bey,	TAZ. Zona d´autonomie 
temporaire,	Paris,	L’Éclat,	1997.
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oficialmente, a existir. Mas ela é museografada.59 
Nós a referimos, às vezes a visitamos como se 
faz por uma curiosidade que floresce nos bons 
velhos tempos. Mas o cimento que liga o corpo 
social encontra para além seus ingredientes. E é 
nisso que convém pensar. 

De fato, nesse contexto, a postura mora-
lizante não é mais apropriada. E o mais curioso 
é que, ignorando essa evolução de fundo, eles 
continuam sendo uma legião desses intelectuais 
ávidos por desempenhar o papel de “preceptor 
humanitatis”. Na maioria das vezes, de modo 
pedante, sempre com arrogância. Quanto menos 
eles compreendem o que está em jogo, mais eles 
se posicionam sobre tudo e não importa o quê. 
Suscitando por suas análises um prurido legisla-
tivo desenfreado. 

Assim, na França, por exemplo, no que 
concerne à vestimenta, o uso do véu “islâmico” ou 
a barba com o mesmo nome e outros acessórios 
desse tipo serão regulamentados. Quando a inter-
dição do string excessivamente visível ou a proi-
bição de calças baggy deixando muito visíveis a 
lingerie íntima? E é interessante observar que todos 
esses assuntos são objeto de análises peremptórias 
que, com raras exceções, apelam ao legislador a fim 
de salvar a República Una e Indivisível!

Análises sem nuances, pelo fato de que não 
levam em conta a dimensão “estética” desses 
estilos de roupas. Certamente, para alguns deles, 
o aspecto religioso não pode ser negligenciado. 
E, mesmo em alguns casos, o que resta do poder 
patriarcal é expresso com força. O fato é que, 

59	 N.T.	O	termo	utilizado	no	original	é	‘muséographiée’.
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para uma grande maioria, o que está em jogo 
é uma lógica da sedução. E o “véu” em questão 
alia-se, nessa lógica, ao uso de saias amplamente 
fendidas e de meias arrastão. Tudo relativizando 
a injunção religiosa. 

Sem nos estendermos nestes exemplos, 
por ora, basta observar que tal relativismo 
deveria incentivar a prudência analítica e o senso 
de nuance. Para retomar uma temática cara a 
Edgar Morin, é preciso saber entender, numa 
sociedade complexa, os fenômenos em toda a 
sua complexidade. Nesse ponto, assim como 
eu já o indiquei, há uma relação tetânica entre o 
substancialismo e o moralismo. A ontologia que 
lhes é comum está sempre à procura de uma 
“causa suprema”, primeira, final. Ora, o que nos 
mostram a observação, a apresentação fenome-
nológica da vida cotidiana, é que tudo está em 
movimento, tudo flutua. O que, estritamente 
falando, torna inviável a simples causalidade.

A socialidade, aquela do “mundo da vida” 
(Lebenswelt) não se reduz ao social deduzindo-se 
pelo simples raciocínio. Ela repousa no comparti-
lhamento das imagens. Para retomar esse termo 
que, segundo Weber, caracterizava a comunidade, 
o que está em jogo é da ordem do emocional.

A emocionalidade60 escapa à injunção 
moral. Ela repousa em uma “base antipredicativa 
e pré-categorial”.61 As teatralidades corporais que 

60	 N.T.	Como	no	original,	“émotionnalité”, que me parece melhor aqui, 
mesmo	–	e	até	por	isso	–	tratando-se	de	um	neologismo.

61	 Cf.	G.	Durand	Les Structures anthropologiques de l’Imaginaire (1960),	
Paris,	Bordas,	1969	ou	mesmo	no	L´humanisme planétaire. E. Morin 
en	ses	80	anos”,	dir.	Nelson	Vallejo-Gomez,	UNESCO,	2004,	p.	112.	
Sobre “ordo amoris”, cf. M. Scheler.
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são vivenciadas dia a dia nos rituais vestimentários62 
ou expressados   de uma maneira paroxística nos 
inúmeros “desfiles” urbanos sublinham um “ordo 
amoris” (M. Scheler), no qual predomina um forte 
sentimento de pertença. O ideal comunitário precisa 
de símbolos exteriores, de imagens partilhadas para 
traduzir a força que, interiormente, estrutura-a. Mas 
a vitalidade desses arquétipos, de impulso incons-
ciente, em todo caso, exprime-se, frequentemente, 
de uma maneira anômica. Os mitos, os contos 
e as lendas são atravessados   pela sombra. Essa 
parte obscura se reencontra no “trabalho” sobre o 
corpo contemporâneo. E o sucesso da tatuagem, 
do “piercing”, como o de Harry Potter ou o Senhor 
dos Anéis, não deixam de invalidar o julgamento de 
valor e a análise moralizante.

Existem, com efeito, algumas dificuldades 
para a intelligentsia moderna se contentar com um 
julgamento de fato: dizer o que é, o que se vê, o que 
“se imagina”. Acostumada que ela é em apreciar o 
bem e o mal a partir do que podemos chamar o 
“fantasma do Um”: Deus Uno, Verdade Una, Fina-
lismo, Sentido da História e outras maiúsculas igno-
rando a pluralidade da coisa humana e o politeísmo 
de valores. Dificuldade em compreender as conse-
quências de um “ordo amoris” revivido, o impacto 
de uma atmosfera dionisíaca cuja margem tende a 
se expandir cada vez mais.

Reconhecer que existe no imaginário e no 
presenteísmo ambientes um impulso vitalista 
que alia o material e o espiritual. O intelectu-
alismo ou o racionalismo, ainda dominantes, 
pelo menos institucionalmente, sempre se 

62	 N.T.	Tradução	literal	do	termo	em	francês,	‘vestimentaires’.
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esforçaram para separar as diferentes esferas 
da natureza humana. Fiel à injunção bíblica 
(Deus separou a Luz das Trevas), a razão 
tem medo desse holismo onde o inverso e o 
anverso se combinam harmoniosamente.

Ora, o próprio da vida orgânica repousa 
na riqueza de tal conjugação. Assim, tal como 
o “espírito do vinho” está em constante relação 
com a matéria (safra, variedade), existe uma sutil 
alquimia entre o trabalho sobre o corpo: vestu-
ário, fenômenos da moda, exacerbação das dife-
renças e a constituição de um espírito comum, 
de uma religação imaginal.

Pode-se mesmo dizer que nos interstícios 
da aparência se opera uma experiência do ser 
coletivo. O que aflora na superfície, tal um ideo-
grama, é um inconsciente arquetipal ao qual cada 
um se comunica. O signo se torna símbolo e faz 
surgir o outro lado, imaterial, das coisas.

É bem essa alquimia, que não poderia ser 
mais sutil e um tanto misteriosa, que escapa ao que 
Paul Valéry nomeava a brutalidade do conceito. 
Enquanto procura um “deprofundista”,63 procura 
de uma chamada profundidade, de uma essência 
da realidade, de um “númeno”64 para além do 
fenômeno, ele não vê na eflorescência o que é a 
marca de um prazer e de um desejo de estar-junto 
através do que se dá a ver e, pois, se dá a ser.

Karl Jaspers faz referência, em muitas de suas 
análises, à “comunicação existencial” como funda-
mento de toda cultura. Eu acrescentaria que isso 
é sempre, no seu momento fundador, anômico. 

63	 N.T.	Do	latim,	de profundis,	a	liturgia	dos	mortos.
64	 N.T.	Númeno,	derivado	do	grego,	é	a	 realidade	em	si	ou	essência,	

sem, necessariamente, manifestar-se pelos sentidos.
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Ela viola as normas estabelecidas, ela revive, 
frequentemente, valores antigos. Ela é chocante, 
até provocadora no que ela obedece mais às injun-
ções, comumente admitidas, da vida social. Mas, 
sem querer canonizá-la a priori, essa anomia não 
deixa de ser instrutiva para aqueles que fazem da 
lucidez uma marca da nobreza de espírito.

O retorno do orgânico na vida de nossas 
sociedades, ou seja, a conjunção dessas coisas 
opostas que são a alma e a matéria clama por 
um pensamento orgânico. Quero dizer com isso 
uma atitude fenomenológica que saiba, levando 
em conta as imagens, qualificar antes de legislar. 
A preocupação com denominações exatas, 
sendo, como se sabe de longa memória, o funda-
mento mesmo da necessária organização social. 
Mas isso não pode ser feito contra a corrente.

Assim como relata a sabedoria chinesa, 
Tseu-lou diz a Confúcio: “O senhor de Wei se 
propõe a te confiar o governo. Qual é, na tua 
opinião, a primeira coisa a fazer? O principal é 
corrigir as designações”.65 Eis, exatamente, o 
que sublinha a importância do bom uso das 
palavras. Mais precisamente no que concerne o 
governo dos espíritos, ou seja, essa capacidade 
de se ajustar à ordem das coisas. Isso é sempre 
um pouco mágico. Mas só ela confere sua verda-
deira legitimidade, seu valor espiritual a qualquer 
poder que seja: político, econômico ou simbólico.

Para dizê-lo familiarmente, “aderir” ao 
espírito dos tempos necessita, portanto, tomar 
distância vis-à-vis da doxa dominante, essa 

65 Cf. M. Granet, La Pensée chinoise,	Paris,	Albin	Michel,	1968,	p.	362	e	
as	referências	à	Karl	Jaspers	em	J.C.	Gens,	Karl	Jaspers,	Paris,	Bayard,	
2003, p. 380.
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“opinião” mais ou menos douta cuja frivolidade ou 
covardia é a força motriz essencial. “Virar a ostra”, 
aconselhava Platão (República, 521c), revolução 
do olhar capaz mesmo de entender, sem pré-jul-
gamentos, a importância das efervescências 
contemporâneas e de medir-lhes seus efeitos.

O que implica que saibamos romper 
com o que se poderia chamar de “pelagia-
nismo” moderno. O monge Pelágio, negando 
o compromisso original, pode ser considerado, 
quer saibamos ou não, como o fundador da 
pedagogia racionalista que se impôs, gradu-
almente, na organização social do mundo 
ocidental. Fundador, portanto, do moralismo e 
do conformismo social. Para os quais a parte de 
sombra da natureza humana, aquela que apela 
ao sensível, vai ser, inelutavelmente, superada.66 
Moralismo pedagógico fazendo sociedade e, 
pois, de todas as suas instâncias espirituais: 
universidade, imprensa, publicação, uma imensa 
manufatura de empregados a serviço de uma 
ideologia empresarial dominada por um onipre-
sente utilitarismo/ritualismo. 

E é bem isto que não parece mais ser 
uma coisa aceita sem discussões. A experiência 
de vida ultrapassa a simples lógica mercantil e 
quantitativa. Ao “pelagianismo” oficial responde, 
clandestinamente, mas de uma maneira obsti-
nada, uma espécie de quietismo insolente. É 
exatamente isso que se exprime no uso do véu 
ou na exibição dos umbigos e outras nádegas. 
Há nessas provocações, aparentemente contras-
tadas, mas, de fato, muito semelhantes, a 

66	 Sobre	tal	“pelagianismo”,	cf.	L.	Moulin.
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expressão da rejeição de um mundo apenas 
comercial e racional. A expressão de um não 
conformismo, perfeito inconsciente, às vezes, 
pelo contrário, bem controlado. O desejo de 
não se dobrar a uma lógica da separação, mas, 
pelo contrário, de entender a realidade como um 
todo. Onde a imagem tem, pois, seu lugar.

As éticas particulares induzidas por tal 
inconformismo vinculam materialismo e espi-
ritualismo. E, como em outras etapas de efer-
vescência cultural, isso cria um tipo de realismo 
mágico deixando estupefatos o conjunto dos 
observadores sociais. “Homens teóricos” (Niet-
zsche), estes têm dificuldade em compreender a 
ânsia pela vida em seus aspectos corporificados. 
Encarnação que se encontra nos fanatismos 
religiosos, mas também no desbridamento dos 
sentidos em todas as ocasiões festivas caras 
às diversas tribos pós-modernas. Em cada um 
desses casos, encontramo-nos na presença de 
verdadeiros “desfiles amorosos”,67 com um forte 
componente amigável, no qual a sedução tem 
uma forte presença. É quase em termos olfa-
tivos que seria preciso colocar o problema social, 
tamanha a importância da secreção. Através do 
encobrimento do corpo ou da sua revelação, 
assistimos a danças, mais ou menos frenéticas, 
pelas quais cada um se esforça a comungar em 
uma experiência de ser coletivo.

É preciso destacá-lo que é, graças à imagem 
partilhada dessas copulações místicas, que elas 
escapam, amplamente, do julgamento moral. Elas 
enfraquecem uma visão do mundo de essência 

67	 	N.T.	A	expressão	original	é	“parades amoureuses’.	
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contratual, uma vez que, da mesma forma que o 
indivíduo racional e mestre dele próprio, prota-
gonista do “contrato social” moderno, tendem 
a se perder, pode-se dizer a se “consumir” na 
comunidade da qual ele é, em todos os aspectos, 
tributário. O ideal moral está bem equipado para 
gerar o indivíduo racional. Ele é impotente diante 
do (re)surgimento dos imaginários tribais.

É bem um deslizamento ao qual devemos 
estar atentos: a alma coletiva tende a prevalecer 
contra o espírito individual. De várias maneiras 
pode-se mostrar a estreita relação existente 
entre o racionalismo cartesiano e o logocen-
trismo que o fora sua consequência.68 Este “eu 
penso” soberano constitutivo de si e do mundo, 
manufatura da sociedade, parece submergido 
por um “superego” de alegria.

A exacerbação do corpo individual no 
esconderijo de um corpo coletivo refere-se 
a uma outra forma de elo social com um forte 
componente lococêntrico.69 É, de fato, o espaço 
que prevalece. Espaço do próprio corpo em que 
se trabalha à vontade, que se veste para a oração, 
que se adorna por prazer, que se mutila para um 
gozo doloroso. Território do corpo tribal que se 
usa para conquistar e que se defende contra 
todas as formas de intrusão. Em todos esses 
casos, espaços simbólicos que geram e recon-
fortam o lugar. É isso o que se pode chamar de 
“religação imaginal”.

68	 Cf.,	por	exemplo,	D.	Janicaud, Heidegger en France, Tome II, Entretien 
avec J.P. Farge, Paris, Albin Michel, 2003, p. 150. Cf. também M. Maffe-
soli, Le Rythme de la vie, Paris, La Table Ronde, 2004. 

69	 N.T.	O	termo	no	original	é	“lococentrique”.
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Sempre destaquei esse deslizamento do logo-
centrismo para o lococentrismo, lembrando que há 
épocas em que o lugar faz elo. Deslizamento que 
exige uma atitude não judicativa, que ultrapasse 
nossa habitual tendência de analisar em termos de 
“bem” ou de “mal”. Que deveria nos incitar a ver em 
que os fenômenos que podem parecer anômicos, 
e que certamente o são se comparados às normas 
estabelecidas, podem ser considerados como os 
índices (index) mais seguros que apontam para 
uma nova socialidade em gestação.

Não é a primeira vez que esses indícios 
fazem a diferença. Entre a multiplicidade de 
exemplos históricos, pode-se lembrar quando os 
historiadores da arte ou os filósofos da vida reli-
giosa analisam a rebelião dos monges de Cîteaux 
contra o que eles consideravam ser a atenuação 
das regras pela abadia de Cluny, eles observam 
que “a ordem das formas corresponde à ordem 
do espírito”. E que, ao exigir uma nova ética 
comunitária, os cistercienses criarão “formas” 
novas, onde possam florescer.70

Ética mais próxima da natureza, da 
simplicidade das relações, “religação” renovada 
e refinada por um ultrapassamento das leis arti-
ficiais resultantes da esclerose e dos encargos 
institucionais. Ética que tinha por ambição 
restaurar o fervor original e a edificação do 
corpo monástico, a fim de melhor realizar a 
vocação monástica. E, “símbolo” importante, isso 
será feito usando uma nova “vestimenta”, signifi-
cando, assim, a união mística projetada.

70 Cf.	M.M.	Davy,	Saint Bernard	(1945),	reedição	Félin,	1990,	p.	71	e	H.	Fo-
cillon, Art d’Occident. Le Moyen Âge roman et gothique,	Paris,	1938,	p.	159.
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Em seu sentido estrito, a arte cisterciense 
é uma cultura nova que se opõe a uma civili-
zação empobrecida. A arquitetura, a decoração, 
a aparência são, portanto, como tantas outras 
expressões de um espírito comum e de um 
estar-junto, sempre e novamente vivos.

Pode-se extrapolar as lições deste 
exemplo, mostrando que toda instauração nova 
é uma transfiguração. Ela apela a outras figuras 
nas quais o ideal comunitário se reconhece e se 
compraz. É fácil ver como as práticas contempo-
râneas obedecem a uma lógica semelhante. As 
“formas” que elas usam podem ser, certamente, 
transgressivas, mas não o são menos fundadoras 
se soubermos apreciá-las pelo que são e não 
pelo que gostaríamos que elas fossem.

Se faço, aqui, referência a um exemplo reli-
gioso, é que, na verdade, é surpreendente ver 
que essas novas formas de socialidade são, por 
um lado, atravessadas pela intensidade própria 
da religiosidade, e, por outro lado, exprimem uma 
transbordante intensidade na relação com o outro 
e isso graças as imagens partilhadas. Intensidade 
e densidade que, presenteísmo o exige, embora 
sejam efêmeras, não são menos reais.

A atitude “contemplativa” que prevalece 
sobre a pulsão política, próprio das gerações ante-
riores, o fato de que a intuição nas relações sociais 
tem precedência sobre as associações ponderadas 
(partido, sindicatos), o fato de privilegiar todas as 
ocasiões de “transporte” (transportes festivos, 
efervescências diversas), tudo isso cria uma atmos-
fera específica em que o assunto substancial que, 
na tradição ocidental, nos era familiar, não tem 
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mais grande importância. O subjetivo tende a dar 
lugar ao “trajetivo” (G. Durand). Ou seja, o conheci-
mento direto de íntima ligação de todas as coisas.

Correspondência holística, religação intui-
tiva com os outros e com a natureza circundante, 
tudo isso se traduz, trivialmente falando, no fato 
de “ser transportado”, de “se explodir” ou ter 
“feeling”. A lista é longa dessas expressões que 
expressam a defasagem de uma lógica discur-
siva e sublinham a calma violência do fluxo vital. 
Podemos, certamente, ofuscar-nos. O fato é que 
o imperativo categórico da moral estabelecida 
deixa, cada vez mais, espaço para a prática de 
pequenas liberdades intersticiais em que domina 
uma forma de alegre imoralismo. Este é, efeti-
vamente, o “ordo amoris” (M. Scheler), causa e 
efeito de múltiplos êxtases societais.

Podemos comparar isso com as intuições 
de Bergson: a passagem do estático ao dinâmico, 
do fechado ao aberto, de uma vida rotineira à vida 
mística.71 Isso, teoricamente, esclarece todas essas 
situações empíricas em que a fórmula conceitual 
(política, social) dá lugar a uma forma operacional. 
Uma forma comunitária em que cada um não 
busca mais sua singularidade, não afirma mais sua 
especificidade, mas esforça-se, concretamente, 
para se tornar um com o objeto ao qual pertence. 
Uma forma baseada, essencialmente, na imagem.

Véu islâmico, kipa judaica, cachecol Hermès, 
roupas íntimas Calvin Klein, pode-se multiplicar à 
vontade os sinais e as marcas, considerados como 
tantas outras manifestações do sentimento de 

71	 H.	Bergson,	Les Deux Sources de la morale et de la religion,	Paris,	1932,	
p.	445.	Cf.	também	M.	Scheler,	op.	cit.	Sobre	“religação”,	cf.	M.	Bol	de	
Balle.
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pertença. Stricto sensu, “nós somos” disso mesmo 
que se exibe, como um emblema de reconheci-
mento. Mesmo e, acima de tudo, se tal afirmação 
provoca ou choca aqueles que “não o são”. O 
umbigo posto a nu de maneira “sexy”, a circuncisão 
religiosa, bem como o piercing íntimo favorecem 
os êxtases comuns.72 Eles são como tantos rituais 
anódinos ou exacerbados pelos quais as micro-
tribos contemporâneas expressam suas afinidades 
eletivas. Pelos quais transfiguram um cotidiano 
dominado por uma lógica mercadológica, em uma 
realidade espiritual que se abriga, às vezes, atrás da 
máscara da transcendência, não o é menos, porém, 
e sempre, profundamente humano: o que eu vivo 
com os outros, aqui e agora.

Práticas personificadas. Encarnação que 
deve ser entendida em seu sentido preciso: 
prazeres da carne, mortificação da carne, a 
diferença é de pouca importância, como meios 
de reafirmar a importância do corpo individual 
no quadro do corpo coletivo. Corpo místico 
ou “corpo imaginal”, em todo caso, que não se 
reconhece mais pelos mecanismos da abstração 
racional, mas que tende a afirmar-se na organici-
dade dos grupos emocionais.

Ao reverter o ditado popular, o hábito faz o 
monge, a “vestimenta”, quer esteja ela sobre ou 
no corpo, torna-se assim hieróglifo. Sinal sagrado 
envolvendo uma espécie de transcendência 
imanente. Pedras vivas de um templo imaterial 
onde se “sente” bem. Construção simbólica na 
qual tudo faz corpo. Lar real ou virtual, assegu-
rando proteção e conforto. Os entusiastas de 

72	 N.T.	Originalmente,	“communiels”.
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jogos de computador estão bem cientes disso, 
pois buscam, irremediavelmente, nas redes da 
Internet, uma forma de comunhão. Criam, assim, 
comunidades não menos “reais” do que os 
reagrupamentos sociais, por consequência racio-
nais, propostos pela sociedade. Nesse sentido, os 
apelidos utilizados são como tantas marcas no 
seu próprio corpo, permitindo integrar um corpo 
coletivo. Há nisso, frequentemente, um “vício” 
inegável. Mas isso significa apenas uma intoxi-
cação coletiva: deixando seu traço na trágica 
impermanência do dado mundano.

Isso nos convida a seguir o sinal do noma-
dismo tribal contemporâneo, construído,  
paradoxalmente, de enraizamento e de exílio. 
Do desejo de ser e viver aqui, tendo sempre a 
nostalgia de outrora. Não devemos ver neste 
paradoxo a falência de uma moral racional da 
prisão domiciliar, de uma existência fechada em 
si mesma e, ao mesmo tempo, o surgimento de 
uma ética dinâmica aliando os contrários? Isto é 
bem o que nos dá a pensar. O corpo e o aspecto, 
a razão e o pensável, o intelectual e o imaginário.

Quando a escola californiana de Palo Alto 
elaborou a noção de “proxemia”, ela pensou, 
com uma sensibilidade ecológica, levar em 
conta o que está próximo, mas em interação 
com o ambiente global. Dupla necessidade, 
incluindo o real vivido no vasto quadro de uma 
realidade total. Aqui encontramos como um eco 
da noção de “domus”, própria do pensamento 
antigo. Importância do “lar”, que não se limita 
às quatro paredes da casa, mas que assume 
sentido em função da fauna, da flora e até dos 
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parentes próximos. Por uma espécie de conca-
tenação mágica, ou quase mística, o elo social se 
constrói, simbolicamente, por uma apropriação 
de lugares sucessivos.

O termo espanhol “inmediaciones”, descre-
vendo o entorno a partir de um ponto central, 
numa cidade importante, é, nesse quesito, escla-
recedor. Nisso que o mostra bem o que está 
próximo, vive em osmose, sem mediações, pela 
contiguidade com a cidade que lhe dá sentido. 
Existe como que um imediatismo absoluto entre 
os diversos elementos de um todo. Uma copre-
sença tornando cada elemento indispensável e o 
todo específico ou original.

É esse “doméstico” e esse “imediatismo”, 
ou seja, uma maneira de interagir por 
contaminações sucessivas, por irradiações, que 
podem nos ajudar a entender o deslizamento 
da moral à ética. Embora aquela seja um pouco 
abstrata, desenraizada, esta, por sua vez, é, acima 
de tudo, encarnada, proxêmica.

Se nos referirmos à etimologia do termo, 
ela é, antes de tudo, concreta (cum-crescere): ela 
cresce com o que a rodeia. O ambiente social, 
portanto, só passa a existir em função do seu 
ambiente natural. Ela acentua o espaço, o terri-
tório, o terreno... permitindo-lhe de ser. A ética 
como modo de vida, como maneira de existir a 
partir de um lugar que compartilhamos com os 
outros. A cultura, portanto, torna-se particular e 
não tem mais a pretensão universal da civilização.

Nesta perspectiva, o espaço é, de certa forma, 
um tempo vivido. Aquele das pequenas histórias, 
aquele de momentos (bons ou ruins) que, por 
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sedimentações sucessivas, compõem, justamente, 
a cultura concreta: uma memória partilhada, elo 
carnal. Nesse sentido, a ética doméstica, poderí-
amos dizer tribal, é uma ética da situação. Ligada a 
uma estadia, a um “site”73 particular.

De várias maneiras, Heidegger prestou 
atenção a esse “Ethos” como um modo de 
vida: “Ética deve dizer que ela pensa a estada 
do ser humano”.74 Estamos muito longe da 
afetação moral das belas almas responsáveis   
pela humanidade como um todo e torturadas 
pelos infortúnios da raça humana.

A ética da situação é, mais modestamente, 
mais humanamente, mais humildemente, pois, 
uma justaposição de rituais cotidianos, criando 
um estado de alma coletivo. Ela é tributária de 
um lugar, seja ele real ou simbólico, e é atormen-
tada pela preocupação com esse local.

Consequentemente, este solo, esta terra, 
este mundo, tornam-se, por círculos sucessivos, 
importantes. Eles “interessam” porque neles 
estamos aí (inter-esse). Como disse Merleau-
-Ponty, é “porque eu habito” esse mundo que eu 
posso levá-lo a sério. Nesse sentido, na ética que 
se desenha, estamos longe do atemporal e do 
universal, mas no centro mesmo de um huma-
nismo presente.

73 N.T. Refere-se, aqui, ao lugar virtual. 
74 M. Heidegger, Lettre sur l’humanisme, Paris, Aubier, 1989, p. 151, 

e M. MerleauPonty, Phénoménologie de la perception, Paris, 
Gallimard, 1996, p. 491.
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O MUNDO COMO JOGO,  
O JOGO DO MUNDO75

Pode-se dizer que, à imagem do que se 
passou em muitos outros momentos nas histó-
rias humanas, o que melhor caracteriza a pós- 
-modernidade é o elo estabelecido entre a ética 
e a estética. Quero dizer, com isso, o novo vínculo 
social baseado na emoção partilhada ou no senti-
mento coletivo. Stricto sensu, é exatamente isso o 
festivo em seu sentido mais profundo.

Portanto, ao invés de ver nele alguma frivoli-
dade pelo uso de alguns – “avant-garde”, boemia 
artística – talvez fôssemos mais inspirados em 
identificar nesse lúdico um dos fatores essenciais 
da vida social que está em via de (re)nascer nas 
sociedades contemporâneas. É nesse sentido que 
Dionísio,76 como “figura emblemática”, pode ser 

75	 Tradução	ao	português	autorizada	pelo	autor	e	pela	Cairn.info.	Ar-
tigo	 originalmente	 publicado	 em:	MAFFESOLI,	 Michel.	 Le	monde	
comme jeu, le jeu du monde. Sociétés,	De	Boeck	Supérieur,	v.	1,	n.	107,	
p.	11-13,	2010.	DOI:	10.3917/soc.107.0011.	Disponível	em:	https://
www.cairn.info/revue-societes-2010-1-page-11.htm.

76	 N.T.	Dionísio	ou	Dioniso,	tanto	faz,	é	o	deus	grego	do	vinho,	das	emo-
ções	–	mas	também	da	quietude	–	e	da	tragédia.	O	mistério,	segundo	
Dionísio,	repousa	na	aparência,	por	isso	Maffesoli	gosta	tanto	dele.	Eu-
rípides,	um	dos	três	grandes	tragediógrafos	gregos,	ao	lado	de	Sófocles	
e	Ésquilo,	escreveu	As	bacantes	para	celebrá-lo.	E	Nietzsche,	por	sua	
vez,	destaca	em	A visão dionisíaca do mundo	(São	Paulo:	Martins	Fontes,	
2005),	que	“a	arte	dionisíaca	repousa	no	jogo	com	a	embriaguez”	(p.	
8).	Dionísio,	na	verdade,	é	um	deus	ambivalente,	um trickster, daí seu 
encanto, para Nietzsche e Maffesoli, na esteira daquele.

https://www.cairn.info/revue-societes-2010-1-page-11.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-2010-1-page-11.htm
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considerado típico, arquetípico, de um espírito do 
tempo que não se satisfaz mais com a seriedade 
e a assepsia com as quais a sociedade moderna 
nos acostumou.

O acento é colocado em uma perspec-
tiva global, integrando o vivido, a paixão, o 
sentimento comum. Reconhecemos aqui uma 
mudança de paradigma de grande enverga-
dura: em vez de dominar o mundo, em vez de 
querer transformá-lo ou modificá-lo – todas 
três atitudes prometeicas77 – trabalhamos para 
nos unir a ele através da “contemplação”, para 
celebrá-lo.

A prevalência da festa sob suas diversas 
formas, as diferentes manifestações do “cuidado 
de si” e os vários cultos do corpo são, de fato, 
mesmo que não o pareça, as modulações de tal 
“contemplação” dionisíaca. Elas constituem, ao 
mesmo tempo, a música interior de um deter-
minado corpo social e o ritmo que o faz vibrar 

77	 N.T.	Essa	expressão,	prometeica,	deriva	da	tragédia	de	Ésquilo	(525	
a.C.),	em	referência	ao	seu	“Prometeu	acorrentado”.	Prometeu	fora	
acorrentado sobre rochedos escarpados, justamente, pelo roubo do 
fogo	dos	deuses.	Pecado	maior:	 entregou-o	aos	mortais.	 Logo	no	
primeiro	verso	da	peça,	tudo	se	esclarece:	“É	preciso	que	pague	aos	
deuses	por	esse	crime	e	que	aprenda	a	se	curvar	perante	o	reinado	
de	Júpiter,	deixando	de	favorecer	os	homens	dessa	maneira”	(Ésqui-
lo.	Prometeu	acorrentado.	São	Paulo:	Abril	Cultural,	1990,	p.	11).	Por	
ora,	é	isso	que	nos	interessa	aqui,	o	fato	de	que,	para	pagar	por	sua	
arrogância,	Prometeu,	o	símbolo	de	toda	existência	terrena,	afron-
tou	o	imponderável,	e,	de	forma	não	muito	elegante,	eu	diria:	se	deu	
mal.	Maffesoli,	 com	 isso,	chama	atenção	para	o	mundo	 i-material 
(não	material),	 esse	 das	 coisas	 sem	 preço,	 que	 ele	 não	 cansa	 de	
repetir,	e	que	só	os	gregos,	por	meio	da	tragédia	–	porque	ela	trata	
de	nossa	 sensibilidade	perante	os	 sofrimentos	da	vida,	 conforme	
Nietzsche (A origem da tragédia.	Lisboa:	Guimarães	Editores,	2002,	
p.	 25)	–	 só	 eles	 a	 perceberam	 como	 a	 dialética	 entre	 a	 vida	 e	 a	
arte. A arte, tanto no sentido estético, por nos libertar do sofrimento 
através	do	belo,	das	coisas	belas	da	vida	(não	é	assim	que	se	diz?),	
mas	também	da	arte	de	se	virar	nessa	vida,	no	sentido	prático	(ou	
pragmático)	da	existência.	E	dela,	da	existência	também	divina,	não	
podemos	abrir	mão	sob	o	risco	de	nos	acorrentarmos,	tal	como	Pro-
meteu,	na	Razão.
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em uníssono. Nesse sentido, basta lembrarmo-
-nos desses recentes ajuntamentos religiosos: as 
Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ); musi-
cais: a techno-parade nas ruas de Paris; espor-
tivos: a efervescência da Copa do Mundo de 
futebol,78 há alguns meses, para medir o impacto 
da sintonia coletiva, da “histeria”, em seu sentido 
etimológico (o que faz mover o ventre), que, 
pontualmente, fazem vibrar a sociedade. Sob 
o império de Dionísio, “explodimos” ritual e 
mutuamente para o bem maior da sociedade no 
seu conjunto.

Com mais ou menos seriedade ou inte-
resse, o produtivismo, sob seus diversos 
aspectos, é agora objeto de crítica. O trabalho, 
o progresso não são mais os imperativos cate-
góricos. Economistas, especialistas, filósofos 
concordam em constatar que, mesmo em 
uma perspectiva linearista da história, essas 
formas tiveram seu tempo. A suspeita paira 
sobre Prometeu. É inútil voltar a isso, a não 
ser por servir de apoio à descrição do que 
tende a substituir o deus caído. A temática da 
energia produtiva se esgotou. E, de imediato, 
junto a um mecanismo de “saturação”, vemos 
pontuar e se afirmar outras constantes, bem 
como seus contornos ainda nebulosos, que 
não podem deixar ninguém indiferente. Assim, 
mesmo que depois de Nietzsche, ou Simmel, 
pudéssemos dizer que toda a profundidade se 
escondia na superfície das coisas, talvez devês-
semos assumir um pensamento caricatural e 

78 N.T. Refere-se à Copa do Mundo de futebol, realizada na África do 
Sul em 2010.
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audacioso que fortalecesse a aparência das 
situações, levando-os a sério enquanto tais, 
sem desejar integrá-los a um finalismo que lhes 
desse sentido. Assim, tal como o retorno dos 
recalcados, esse dispêndio improdutivo, que é 
a festa, tende a substituir a energia produtiva.

É nesse sentido que se pode dizer que 
o corpo, como ferramenta de produção, 
dá lugar, através das múltiplas ocasiões de 
celebração, a um corpo lúdico e amoroso. 
Trata-se de uma rebelião, dentro um esquema 
clássico de liberação? Não necessariamente. 
Estamos antes na presença de uma potência 
afirmativa que se encontra, subterraneamente, 
em todas as estruturações sociais e que, às 
vezes, se impõe, irresistivelmente, tal uma 
onda de fundo que nada saberia pará-la. Eis, 
realmente, um projeto ambicioso: dar-se conta 
do “dispêndio”, em seu sentido mais estrito. O 
que era o apanágio da vanguarda, dos artistas, 
dos gênios solitários e orgulhosos, capilariza-se 
no conjunto do corpo social.

O próprio da festa é bem uma espécie de 
prazer do presente. Esse gozo, que o carpe diem 
o expressa muito bem, torna-se um valor massivo 
e irrecusável. É assim que, da minha parte, 
entendo o que Octavio Paz chama de “exaltação 
dos valores orgiásticos”, nos quais se expressam 
as sensações, as paixões, as imagens, as situa-
ções de um momento. Uma ética do instante se 
dá a ver, o que era, até então, em mezzo voce.

Instante eterno79 em que se vive e se diz 
a conversão a Dionísio: retorno à temática do 

79	 N.T.	Título	de	um	livro	de	Maffesoli.
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noturno,80 a do deus ctoniano,81 que se encontra 
na proliferação das “boates”, das “festas raves” e 
de outras manifestações techno que não podem 
mais ser considerados simples epifenômenos 
sem consequências. Tudo isso constitui o que 
chamei de verdadeira “centralidade subterrânea”, 
a partir da qual se ordena a socialidade nascente.

É assim que se precisa compreender a 
improdutividade. O paradigma é a dança dioni-
síaca da qual o ritmo social, cuja sintonia de 
que falei, os transes coletivos contemporâneos 
sejam, talvez, os símbolos acabados do eficaz 
devaneio do jogo do mundo.

Portanto, a festa é, certamente, a coisa 
mais compartilhada no mundo, e, basta dizer, 
que a essência da vida coletiva e da existência 
individual é lúdica. Referindo-se ao jogo de 
bilboquê entre os esquimós, um jogo aparente-
mente solitário, Roger Caillois faz uma descrição 
que o torna um fenômeno social: “Suporte de 
comunhão e de alegria coletiva no frio e a longa 
obscuridade da noite ártica”. Esse jogo simples é 
o modelo rigoroso de todas essas situações que 
supõem a companhia, ou mesmo suscitam-na, 
daquelas situações, quaisquer que sejam, e que 
funcionam sobre a tensão, a excitação ou o rela-
xamento partilhado.

80	 N.T.	Maffesoli,	como	aluno	que	foi	de	Gilbert	Durand,	mitólogo,	an-
tropólogo	e	sociólogo	francês	falecido	em	2012,	traz	do	imaginário	
durandiano esse termo, o noturno, em contraponto ao diurno. Neste, 
o	 imaginário	 é	 ascensional,	 manifestando-se	 de	 diversas	 formas,	
por	símbolos	–	o	acordo	entre	eu	e	o	mundo	–	verticais,	angelicais	
etc.	Naquele,	o	noturno,	pelas	trevas,	o	subterrâneo	da	alma.	Para	
Durand,	no	qual	Maffesoli	se	inspira,	um	“trajeto	antropológico”	vai	
da matéria ao espírito, do espírito à matéria.

81	 N.T.	Ctônico,	de	origem	grega,	é	o	mesmo	que,	no	latim,	Tellus	ou	
telúrico,	aquilo	que	é	terreno,	relativo	mesmo	ao	que	é	da	terra	e	
um	dos	símbolos	do	Regime	Noturno	do	imaginário	em	Durand.
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As modalidades do que pode ser chamado 
de “bola da vez” do presente festivo são múlti-
plas; epicuristas,82 as bacanais, o Carnaval, os 
jogos de azar ou o lúdico estão aí para demons-
trá-lo. Se desejássemos sintetizá-los, poderí-
amos ver ali as expressões dessa “subjetividade 
profunda” do povo da qual Georges Bataille nos 
fala. Confluência do tempo e da duração, e que 
se pode tentar interpretar como um lugar de 
reminiscência de um mito arquetípico inscrito, 
através do tempo, na sociedade e no indivíduo. 
O mito da dança cósmica, aquele do mundo 
como jogo e do jogo do mundo.83

82	 N.T.	Busca	do	prazer,	 conforme	doutrina	do	filósofo	grego	Epicuro	
(séc.	IV	a.C.),	que	inspira	Maffesoli	a	tratar	não	mais	de	um	“desen-
cantamento”	do	mundo	pelo	viés	weberiano,	aquele	de	uma	 inte-
lectualização	e	racionalização	exageradas,	mas,	ao	contrário,	de	um	
“reencantamento”.	Daí	o	rótulo	da	“intelligentsia”	acadêmica,	mas	in-
cluindo	jornalistas	e	políticos	de	vários	matizes,	de	ser	ele,	Maffesoli,	
um	sociólogo	otimista.	Mas,	pergunto	eu:	pode	um	sociólogo	trágico	
ser	otimista?	Não	mesmo,	porque	do	trágico	reverberam	duas	ver-
tentes:	o	prazer	e	a	dor.	Não	só	o	prazer	de	uma	vida	edulcorada.	
Portanto,	Maffesoli	está	longe	de	ser	otimista.	Aliás,	nem	combina.

83	 N.T.	Maffesoli	observa,	em	nota	de	 rodapé	no	 texto	original:	“De-
senvolvo	essa	 sabedoria	dionisíaca	em	 todos	os	meus	 livros.	Ver,	
em particular, L’ombre de Dionysos	(1982),	Le temps des tribus	(1988),	
Au creux des apparences	(1990)	e	Du nomadisme: vagabondages ini-
tiatiques	(1997).	Todo	os	livros	mencionados	aqui	por	Maffesoli	já	
foram	traduzidos	para	o	português	com	os	seguintes	 títulos,	 res-
pectivamente:	A sombra de Dioniso, O tempo das tribos, No fundo das 
aparências e Do nomadismo: vagabundagens iniciáticas.
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DEONTOLOGIA 
‘PRESENTEÍSTA’84

Esse divino não deve mais ser buscado 
em um empíreo85 distante e inacessível, mas na 
vida cotidiana. O imaginário em que se banha a 
socialidade contemporânea é vivido diariamente. 
Com efeito, quando uma civilização satura-se 
e que uma cultura se elabora a partir do que é 
desconstruído, tudo isso é feito na vida cotidiana; 
no que é oficioso,86 latente. Na maioria das vezes, 
surdamente, lentamente, silenciosamente como 
uma contaminação. A fórmula de Max Weber, 
que é para mim um leitmotiv: “Estar à altura do 
cotidiano”, ecoa o que foi, em sua época, a preo-
cupação marxista: “Ouvir a grama crescer”.

O anódino, o frívolo, o que a priori não é 
levado em conta pelas instituições sociais, eis o 
que, no meu entender, está na origem de todas 

84 Tradução	ao	português	autorizada	pelo	autor	e	pela	Cairn.info.	Ar-
tigo	originalmente	publicado	em:	MAFFESOLI,	Michel.	Déontologie	
«présentéiste». Sociétés,	 De	 Boeck	 Supérieur,	 v.	 4,	 n.	 114,	 p.	 7-11,	
2011.	 DOI:	 10.3917/soc.114.0007.	 Disponível	 em:	 https://www.
cairn.info/revue-societes-2011-4-page-7.htm

85	 N.T.	 Empíreo	 significa,	 nesse	 sentido,	 a	 procura	 por	 alguma	 coisa	
suprema,	distante	do	cotidiano,	como	o	próprio	Maffesoli	entrevê	
na	mesma	frase.	É	um	lugar	inalcançável	em	oposição,	para	ele,	a	
um	lugar	factível	neste	tempo	presente:	presenteísmo.	Seria	o	‘aí’	
heideggeriano	do	Ser.	‘Ser-aí	‘	(Dasein).

86	 N.T.	Para	Maffesoli,	o	mesmo	que	não	oficial.

https://www.cairn.info/revue-societes-2011-4-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-2011-4-page-7.htm
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as mudanças de paradigma. Por sedimentação 
progressiva, é na vida cotidiana que se reconstitui 
o solo a partir do qual podem crescer e se 
consolidar as novas formas de ser e de pensar. 
Isso é o que propus, há bastante tempo, chamar 
a potência societal.

Coisa difícil de se admitir para o establish-
ment intelectual; pelo fato de que jornalistas, 
acadêmicos e políticos confusos, são obnubi-
lados, fascinados e até siderados pelas múltiplas 
formas de poder (econômico, político, institu-
cional...). E, no entanto, a distinção crucial entre 
poder e potência é a chave que permite compre-
ender a surpreendente socialidade pós-moderna. 
Esta que se aninha no retiro. O que os místicos 
chamavam de orfanidade, suspensão do tempo 
linear, momento secreto onde se consolida o que 
é chamado a durar.

Para retomar os dois termos que foram a 
base do meu processo de pensamento: atual e 
cotidiano, gostaria de lembrar que aquele é uma 
encarnação (atualização) das potencialidades 
específicas do intangível, que é a vida de todos os 
dias (o cotidiano). O cotidiano como fonte do que 
é arquetipal: fundamental, primeiro. É bem assim 
que os Padres da Igreja interpretam este trecho 
da oração católica por excelência: “Dá-me hoje o 
pão de cada dia”; era, para eles, um pão substan-
cial, cuja materialidade era apenas o símbolo de 
uma dimensão espiritual bem mais estendida.

Em sua longa Odisseia, tenaz questiona-
mento do Ser do Ente, o filósofo Martin Heide-
gger expressa algo dessa ordem quando, a 
propósito de o poeta celebrar os rituais e outros 
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pequenos fenômenos da vida cotidiana, ele sina-
liza que isto permite “fazer ver o permanente no 
que é, aparentemente, insignificante”.87 Fórmula 
de uma bela clareza que nos incita a pensar na 
base irrefutável em que se eleva o estar-junto. 
Vida cotidiana onde quando nada é importante, 
tudo tem importância!

Os fenômenos do cotidiano podem parecer 
insignificantes naquilo que têm de inconclusos, 
não se preocupam com um objetivo distante: 
o paraíso celeste ou terreno. Mas sua insignifi-
cância na lógica do poder transcendente é cheia 
de significação para a potência imanente. É esta 
última que explica que, no longo prazo, exista 
resiliência no ser, e relativiza as diversas formas 
de imposição, de alienação e de exploração que 
os vários poderes econômicos, simbólicos, reli-
giosos não deixam de suscitar.

É no presenteísmo anódino que encon-
tramos as capacidades de resistência a 
todas as restrições sociais. É por isso que, se 
quisermos apreender as formas e consequên-
cias dessa affectio societatis que caracteriza a 
pós-modernidade, precisamos voltar às suas 
raízes profundas. Minha ideia obsedante é que 
no detalhe da vida cotidiana é que se acha o 
segredo de tal resistência.

Sem qualquer competência na matéria, e 
encarando-a apenas como amador, devo lembrar 
que, na interpretação da obra de arte, Freud 
sugere desviar o olhar das impressões gerais e 
de outros grandes traços do quadro, a fim de se 
deter sobre a “importância característica dos 

87 M.	Heidegger,	Hebel,	em	Questions	III,	Paris,	Gallimard,	1966,	p.	60.	
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detalhes secundários, das ninharias”.88 Sob a 
ótica psicanalítica que é a dele, Freud sublinha 
que se pode, assim, localizar, adivinhar as coisas 
secretas, a partir do que é subestimado. Do que 
pode ser considerado como refugo.

Extrapolando o assunto, as bagatelas, os 
detalhes têm uma significação essencial. Mesmo 
que esta não se mostre à primeira vista. Para 
usar um trocadilho fácil, mas que pode nos 
ajudar a pensar no que está em jogo: “le rebut 
comme rébus”.89 As minúsculas situações da vida 
de todos os dias devem ser consideradas como 
tantos índices (em seu sentido simples: índice, 
o que mostra), permitindo balizar o caminho 
percorrido por novas formas de socialidade.

Deve-se notar também, e o paradoxo é 
apenas aparente, que se a mudança é observada 
silenciosamente na vida cotidiana, ela também 
pode encontrar uma forma estrondosa em suas 
explosões que pontuam, com regularidade, a 
vida social, política ou econômica de qualquer 
sociedade. A contradição é, com efeito, apenas 
aparente. Falei de sedimentação. Isso que em 
algum dado momento estava latente se torna 
manifesto. O sociólogo americano P. Sorokin 
pôde falar, a esse respeito, do mecanismo de 
saturação pelo qual se passa de um conjunto 
cultural a outro. A sabedoria popular não diz outra 
coisa quando constata que “é a última gota...”.

88 S. Freud, Le Moïse de Michel-Ange,	em	L’inquiétante	étrangeté,	Paris,	
Gallimard,	1985,	p.	103	e	p.	106.

89	 N.T.	Mantido	no	original,	 por	 ser	 específico	no	 francês,	 sobretudo	
pela	 questão	 fonética.	 Em	 contato	 com	 Maffesoli,	 em	 1º	 de	 se-
tembro	de	2020,	o	autor	explica	o	seguinte:	“Rebut	comme	rébus”	
trata-se	daquilo	de	que	se	rejeita	(“rebut”,	resíduo)	e	que	deve	ser	
adivinhado	(“rébus”	é	um	jogo	que	consiste	de	adivinhação).	Por	isso	
é	o	que	“não	se	mostra	à	primeira	vista”.
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É assim que as situações paroxísticas 
também se assemelham a muitas radiografias 
reveladoras do erotismo social. Sabemos que, 
para o jurista Carl Schmitt, a exceção é muito 
mais interessante do que a norma. Em qualquer 
caso, mais decisiva. A situação excepcional é a 
causa e o efeito das mudanças significativas. É 
assim que, refletindo sobre o que o novo “nomos 
da terra”90 significa para ele, isto é, essa nova 
ordem das coisas que muda regularmente, ele 
menciona as “novas forças teúrgicas”91 trazendo 
uma “nova época teogônica”.92 Assim, novas 
energias possibilitam compreender a genealogia 
de novos deuses (teogonia). Podemos inter-
pretar isso metaforicamente e ver em numerosas 
práticas juvenis exacerbadas, às vezes violentas, 
sempre efervescentes, a expressão de uma nova 
circunavegação, de uma nova errância em busca 
de um novo mundo. Efervescência que, como 
Stéphane Hugon93 mostra claramente, encontra 
ajuda no desenvolvimento tecnológico. O certo 
é que além, abaixo, ao lado dos poderes e insti-
tuições estabelecidas da sociedade oficial, uma 
nova soberania está sendo assentada. A famosa 
fórmula de Schmitt permanece válida: “Souverän 

90 N.T. “O nomos	da	terra”	é	título	de	um	livro	do	jurista	Carl	Schmitt	
sobre	 uma	 ordem	mundial	 de	 nível	 planetário,	 que	 atravessou	 a	
Cristandade	medieval,	o	Estado	moderno	e	a	ampliação	do	domínio	
europeu no plano jurídico, o jus publicum europaeum. “Nomos” é a 
materialização	das	leis	humanas,	segundo	os	gregos.

91	 N.T.	Teúrgico	vem	de	“teurgia”,	palavra	grega	que	engloba,	no	mes-
mo	termo,	“deuses”	e	“obra”,	no	sentido	de	incorporação	do	divino	na	
materialidade,	em	oposição	à	“teologia”,	que	 tratava	 tão	somente,	
mas	não	menos	importante,	dos	deuses.

92 C. Schmitt, Ex captivate salus, Paris, Vrin, 2003, p. 268.
93	 S.	Hugon,	Circumnavigation. L’imaginaire du voyage dans l’expérience 

Internet, Paris, CNRS Éditions, 2010.
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ist über Ausnahm Zustand entscheidet”: é o sobe-
rano quem decide sobre a situação excepcional.

Não deixarei, como o faz Carl Schmitt, 
essa soberania apenas no domínio da política. 
Compreendamos, ela está situada, na minha 
opinião, no que faz a vida corrente, aqui onde 
o presente, a situação, são primordiais. Aqui 
onde é necessário, a cada instante, decidir o que 
convém fazer, como é preciso agir.

Eu disse que o presenteísmo era a tempo-
ralidade da pós-modernidade. O “situacionismo” 
é, talvez, a expressão acabada, o que não deixa de 
ser preocupante. De fato, assim como, de acordo 
com o princípio da incerteza, no infinitamente 
pequeno espaço-tempo, é flutuante, também 
neste “quase nada” que é a vida cotidiana, a estru-
tura do real deve ser considerada intrinsecamente 
instável. As certezas modernas já não são mais 
grande coisa; não passam de encantamentos que 
procuram proteger aqueles que as proferem. Mas, 
compreendeu-se, há mais a fazer.

Melhor agir, de fato, do que dizer sempi-
ternamente o que o mundo “deve ser”, o que 
poderia ser, o que se gostaria que fosse e outras 
secreções do que Nietzsche chamou de “mora-
lina” que, mais ou menos sub-repticiamente, 
baseia-se em numerosas análises contemporâ-
neas. A esse respeito, basta ouvir este estranho 
ritornello cantado por teóricos ou formadores 
de opinião de todos os matizes: eu agi, eu pensei 
segundo “minha moral, minha ética, minha 
deontologia...”. Estabelecendo, assim, uma equi-
valência entre termos que designam coisas 
bastante diferentes. Já me expliquei sobre essas 
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distinções.94 Eu me referia, justamente, que a 
ética (ethos particular) pode ser imoral. Quanto 
à “deontologia”, nada mais é do que a arte de se 
adaptar às situações (ta deonta).

 Mas como fazer para entrar em cérebros 
cheios de fórmulas prontas, baseadas em bons 
sentimentos (uma forma contemporânea do 
que Hegel chamou de “belas almas”), que o que 
caracteriza o espírito dos tempos é bem um 
“situacionismo”95 generalizado. Ou seja, contra a 
ideologia oficial do risco zero e da securização 
excessiva, a revivescência do desejo de aventura, 
o prazer do acaso, o fato de decidir a própria 
vida em função das ocasiões e das ocorrências 
não previsíveis a priori. Sejamos claros, tudo isso 

94 Cf. M. Maffesoli, Pactos emocionais:	reflexões	em	torno	da	moral,	da	
ética	e	da	deontologia.	Curitiba,	PUCPRESS,	2018.

95	 N.T.	“Situacionismo”	é	um	termo	oriundo	de	uma	corrente	filosófica	
francesa	a	partir	de	um	ativista	crítico	e	anarquista	chamado	Guy	
Debord	 (1931-1994),	 contemporâneo	 de	 Maffesoli	 (este,	 nascido	
em	1944,	um	pouco	mais	novo).	Autor	de A sociedade do espetáculo 
(1967),	Debord,	que	pertencera	ao	movimento	“Socialismo	e	barbá-
rie”,	combatera	a	transformação,	segundo	ele,	da	vida	em	mercado-
ria,	em	moeda	de	troca.	E	teria	inspirado,	mas	isso	é	motivo	de	outra	
análise,	a	Revolução	de	Maio	de	1968	entre	os	jovens	universitários	
franceses.	Aquele	único	–	se	não	único,	tido	como...	–	livro	de	De-
bord,	portanto,	esse	mesmo	Debord	que	se	recusara	a	frequentar	o	
meio	acadêmico	formal,	por	se	crer	um	libertário	(expressão	nietzs-
chiana),	fala,	sob	a	influência	do	marxismo	e	em	tom	de	denúncia,	
como	em	Marx,	aliás,	do	“espetáculo”.	Foi	o	criador	da	Internacional	
Situacionista,	em	julho	de	1957,	na	Itália,	para	reunir	simpatizantes	
em	torno	da	crítica	ao	consumismo.	Era	preferível,	para	ele,	ao	invés	
do	consumo,	um	elemento	 lúdico,	o	“situacionismo”,	a	“exploração	
psicogeográfica”,	uma	reunião	na	sala	de	estar,	por	exemplo,	entre	
amigos,	ou	um	passeio	pela	cidade,	a	conquista	do	espaço	social	
como	forma	de	resistência	ao	utilitarismo,	outro	termo	para	consu-
mo	em	Debord.	Da	crítica	ao	utilitarismo,	emerge	a	Revolta	de	Maio	
de	1968.	Se	fora	Revolta	ou	Revolução,	não	cabe	discutirmos	aqui.	
Debord,	 porém,	 junto	 com	 Jean	 Baudrillard	 e	 Edgar	Morin,	 foram	
pensadores-chave	para	os	então	universitários,	cujo	slogan	prefe-
rido	era:	“É	proibido	proibir”.	Mais	ou	menos	como	hoje,	diga-se	de	
passagem.	Mais	sobre	Debord	em	“Perfil	de	uma	lenda	moderna”,	de	
Patrick	Tacussel,	com	tradução	minha,	para	a	coletânea	Guy Debord: 
Antes e depois do espetáculo	(Coleção	Comunicação	41,	Porto	Alegre,	
EDIPUCRS,	2007),	organizada	por	Juremir	Machado	da	Silva	e	Cris-
tiane Gutfreind.
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não é explicitado racionalmente. Não o é nem 
mesmo conscientizado ou verbalizado enquanto 
tal. Mas, quer se goste ou não, isso caracteriza 
bem o inconsciente coletivo, a atmosfera mental, 
em suma, a imaginação pós-moderna.

É apenas para ver o recrudescimento dos 
jogos de azar – jogos tradicionais e agora jogos 
online – para medir a apetência em questão. A 
versatilidade das opiniões políticas, cada vez mais 
evidente durante as campanhas eleitorais. Sem 
esquecer a reviravolta de afetos: a substituição 
do contrato de casamento por este pacto que 
é o “Pacs”,96 de aspecto muito efêmero. Como 
disse Lacan, o “sentimento”. E o que dizer da 
impossibilidade, em muitos domínios (e em parti-
cular para as novas gerações) de “fazer planos”. 
Tudo isso, e ainda muito mais coisas, traduz esse 
ajustamento ao que está acontecendo, ao que 
se apresenta, próprio do que chamei de situacio-
nismo ou da deontologia presenteísta.

É para entendê-los e descrevê-los, 
com a maior precisão possível, que é preciso 
elaborar uma abordagem teórica capaz de fazer 
previsões. Capaz de prestar atenção ao que se 
pode “verificar” empiricamente na vida diária. 
Capaz de saber levar em conta o que é “cravar 
os olhos” e o que não queremos ver. É assim que 
se pode compreender as previsões do profeta. 
Ele não diz “antes”, mas diz “diante” (pro-phemi) 
daqueles que o vivem, do que é vivido.

96 N.T.	“Pacs”:	 significa,	 em	 francês,	 conforme	contato	 com	Maffesoli	
(em	1º/09/2020),	“Pacte	civil	de	solidarité”.	Ainda	segundo	ele,	trata-
-se de um contrato concluído entre duas pessoas, maiores de idade, 
notadamente,	de	sexo	diferente	ou	de	mesmo	sexo.	Uma	espécie	de	
casamento.
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Para isso, devemos romper com uma episte-
mologia ultrapassada, até mesmo com um “meto-
dologismo” obsoleto. E isso se soubermos seguir 
a abordagem fenomenológica, reconhecendo a 
importância da intencionalidade, qualquer que seja 
o nome que chamemos: élan vital, pulsão, instinto 
animal. Todas as coisas expressam uma abertura 
ao “mundo da vida” (Lebenswelt), à experiência 
imemorial da espécie humana.97 Experiência 
inicial cuja modalidade essencial é o impensado, o 
retraimento: o que é secreto, discreto, até escon-
dido. Com efeito, antes de ser simplesmente 
individual, a experiência é coletiva, filogenética. E 
mesmo que isso não deixe de nos perturbar com 
o racionalismo dogmático, é preciso avaliar, sem 
a priori, a importância renovada de uma tal sedi-
mentação da qual os efeitos podem ser medidos 
pelo sucesso de mitos, contos e lendas, o retorno 
do maravilhoso e outras formas de reencanta-
mento do mundo.

Tudo isso manifesta a saturação dos 
poderes instituídos, que se estabeleceram ao 
longo da modernidade, e sublinha o retorno de 
um poder instituinte;98 poder básico, o da vida 
cotidiana, profundamente enraizado no original. 
É o reconhecimento dessa mudança de para-
digma que pode devolver o pensamento ao seu 
devido lugar: dizer, da forma mais bela possível, 
o que é vivido, a experiência da vida. Pensa-
mento que, portanto, pode dar um sabor de 

97	 H.	G.	Gadamer, Le problème de la conscience historique, Paris, Seuil, 
1996,	p.	49.

98	 N.T.	“Instituinte”	porque	estaria	“em	via	de...”,	em	processo,	em	ação,	
como	potência	(ao	contrário,	justamente	do	Poder).	Esse	termo	“ins-
tituinte”	é	uma	oposição,	para	Maffesoli,	de	“instituído”,	o	que	parece	
pronto e acabado.



106 O THEATRUM MUNDI PÓS-MODERNO

carne às palavras que ele usa. Pensamento que 
poderá iluminar o presente através da aceitação 
do passado (da arqueologia). Um pensamento, 
enfim, que pode fisgar o coração (esta é a razão 
sensível), para permanecermos em sintonia com 
uma erótica social de antiga memória, cujas 
raízes são garantias do amanhã. Talvez seja assim 
que convém entender Léon Bloy: o profeta é 
aquele que se lembra do futuro.



107“Net-ativismo”: do mito tradicional  
à cibercultura pós-moderna



108 O THEATRUM MUNDI PÓS-MODERNO



A SOCIEDADE DE 
CONSUMAÇÃO...99,100

A coisa toda era previsível. Ela se reprodu-
zirá e deixará, novamente, atordoados os diversos 
observadores sociais, que, seguros de suas 
certezas de todos os gêneros, tentam, penosa-
mente, fazê-la entrar no “leito de Procusto”101 da 
teoria um fenômeno que o excede por todos os 
lados. Esse é o paradoxo. O pensamento acadê-
mico se constituiu contra a doxa, essa opinião 
comum da qual era preciso nos distanciar. E ela 

99	 Tradução	ao	português	autorizada	pelo	autor	e	pela	Cairn.info.	Arti-
go	originalmente	publicado	em:	MAFFESOLI,	Michel.	La	société	de	
consumation... . Sociétés,	De	Boeck	Supérieur,	v.	4,	n.	94,	p.	9-17,	2006.	
DOI:	10.3917/soc.094.0009.	Disponível	em:	https://www.cairn.info/
revue-societes-2006-4-page-9.htm.

100	N.T.	Trata-se,	na	verdade,	de	uma	espécie	de	paráfrase	da	tão	pro-
palada	“sociedade	de	consumo”,	justamente	por	não	ser	“consumo”,	
no	sentido	de	compra,	aquisição	de	algum	bem	material,	mas	antes	
de	um	“consUmir-SE”,	como	no	ideal	do	Romantismo	(segunda	me-
tade	do	século	XVIII:	a	descoberta	do	Eu),	um	entregar-se	à	vida,	no	
mais	das	vezes,	por	inteiro,	organicamente.	No	original	em	francês,	
escreve-se,	 portanto,	 “consUmation”	 (consumação),	 com	“u”,	 e	 não	
“consommation”	(consumo),	com	“o”.	Maffesoli	não	fala	de	consumo	
material.	Mais	adiante,	o	autor	irá	se	referir,	explicitamente,	à	Socie-
dade	de	Consumação.

101	N.T.	 Referência	 ao	 gigante,	 na	mitologia	 grega,	 que	 oferecia	 hos-
pedagem	 e	 cama	 na	 qual	 o	 viajante	 era	 obrigado	 a	 se	 encaixar,	
caso	 contrário	Procusto	decepava	os	membros	que	permaneciam	
fora	dela.	O	fato	é	que	nunca	ninguém	cabia	no	comprimento	exato	
dessa	cama,	para	mais	ou	menos,	porque	Procusto	alterava	o	tama-
nho	do	leito,	dependendo	do	hóspede,	para,	necessariamente,	levar	
a	cabo	seu	método	radical.	Trata-se	de	metáfora	sobre	 impor	um	
modo	de	ser	–	ou	de	pensar,	para	Maffesoli	–	à	força.

https://www.cairn.info/revue-societes-2006-4-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-2006-4-page-9.htm
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mesma se tornou uma doxa feita do conformismo 
intelectual, do politicamente correto, do mora-
lismo rígido. Pois o que prevaleceu é bem o que 
Max Weber chamava uma “lógica do dever ser”, 
incapaz de ver o que realmente está aí. Distan-
ciamento perigoso. Defasagem preocupante que 
reconforta a intelligentsia nessa preguiça de que 
se corre o risco de pagar caro: aquela das evidên-
cias que não permitem ver o que é evidente. 
Intelectuais, políticos, jornalistas e formadores de 
opinião de toda espécie, com seus esboços ou 
fofocas acadêmicas, consideram difícil retornar 
às “coisas elas mesmas” das quais Husserl,102 de 
salutar urgência, lembrava-nos.

Mas, para procedê-lo assim, talvez seja 
preciso purgar-se da habitual e consoladora 
atitude crítica. Aquela que, a partir de uma 
certeza teórica, julga peremptoriamente. Ora, 
a atualidade não é avara de derivas judicativas. 
Dizer o certo, enunciar a verdade, muitas vezes, 
oculta uma dose variável de paranoia.

Assim, os observadores sociais, da mesma 
forma que muitos políticos por aí, convencidos 
de sempre terem razão, tendem a considerar a 
verdade como seu espólio. Eles são prisioneiros 

102	N.T.	 Lembrança	 curiosa,	 em	 se	 tratando	 de	Maffesoli,	 pois,	 geral-
mente,	ao	falar	de	fenomenologia,	que	é	o	caso	aqui,	ele	não	cos-
tuma	citar	Edmund	Husserl	 (1859-1938),	e	sim	Martin	Heidegger	
(1889-1976),	inspirado,	este,	pelos	primeiros	trabalhos	de	Husserl,	
tais	como,	em	1913, Ideias para uma fenomenologia pura e para uma 
filosofia fenomenológica. Introdução geral à fenomenologia pura (Apa-
recida,	SP:	Ideias	&	Letras,	2006).	Não	se	trata	aqui	de	aprofundar-
mos	um	ou	outro,	Husserl	ou	Heidegger,	mas	destacar	uma	 linha	
de	raciocínio	comum	entre	os	três,	os	dois	alemães	e	Maffesoli,	no	
sentido	de	uma	 fenomenologia	de	“[...]	horizonte	 totalmente	de-
sobstruído”	 (HUSSERL,	2006,	p.	27).	Considero	essa	observação	de	
Husserl,	a	da	“desobstrução”,	para	além	das	diferenças	conceituais	
entre	os	três	autores,	o	que	se	dá	a	ver	em	ato,	por	isso	“des-obstruí-
do”,	sem	obstrução,	se	preferirmos,	no	que	concerne	a	um	fenômeno.
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de fixações dogmáticas preconcebidas. O que 
há, isso sim, é um fosso que se amplia cada vez 
mais, entre, de um lado, aqueles que “dizem” e 
“fazem” a sociedade, e, de outro, aqueles que a 
vivem. Daí a necessidade de recuar. De retorno 
ao velho ideal dos humanistas da Renascença: 
abordar sine ira et odio, sem raiva nem ódio, as 
coisas da vida. Colocar em prática essa neutrali-
dade axiológica que, sozinha, vai permitir encon-
trar as palavras, o menos falsas possível, mani-
festando o que é, compreendendo, sem, porém, 
justificar. Palavras fecundas do pensador que 
irriga a ação do político.

Jacob Taubes observa que, se não convém 
tocar violino enquanto Roma queima, nem por 
isso é inútil estudar a teoria hidráulica. Judiciosa 
observação, apelando para a necessidade do 
distanciamento, a base mesma da prudência inte-
lectual. Base da inteligência dos fatos sociais que, 
o mais próximo possível de sua etimologia, sabe 
encontrar os elos secretos, profundos, mas não 
menos sólidos, unindo os fenômenos aparente-
mente desiguais ou de potencial explosivo.

Em certos momentos, é preciso saber 
neutralizar a urgência dos eventos para liberar 
sua forma essencial. Localizar, para além das 
interpretações apressadas e forçosamente 
apaixonadas, seu significado oculto. Perceber 
do que elas são indícios, os index, pontuando 
que uma maneira de estar-junto cessa, ou pelo 
menos já está bastante cansada, e que, ao 
mesmo tempo, outra está em gestação. É exata-
mente a isso que se apela, para além da crítica: 
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um pensamento radical.103 Em um momento 
que não é dessemelhante ao nosso, justamente 
pela profunda mutação societal em gestação, 
no final da Renascença, pudemos observar, 
pois, o terror do saber estabelecido diante da 
abordagem “radical” expressa, em particular, na 
filosofia do ateísmo.

Tal radicalidade não se interessava mais, 
verdadeiramente, por querelas confessionais 
das várias obediências cristãs (luteranas, cató-
licas, reformistas...). Ela empregava-se, pelo 
contrário, com mais desenvoltura e profundeza, 
para compreender o que estava emergindo: o 
naturalismo, o neo-epicurismo, a racionalização 
e outros fenômenos de secularização.

Não é isso o que está em jogo hoje em 
dia? Para além das querelas “confessionais” – 
o contrato social, a cidadania, a democracia, 
as desavenças políticas –, a radicalidade vai 
consistir em pensar um ideal comunitário em 
gestação, cujos contornos são, certamente, 
ainda nebulosos, e, às vezes, até mesmo erup-
tivos, mas que não nos serve de nada negá-lo ou 
estigmatizá-lo.

Sem querer ser apocalíptico, é, de fato, um 
certo “nomos da terra”,104 ou seja, uma certa 
ordem social moderna que se irriga do fundo. 
Mas, como já foi o caso em outros momentos 
das histórias humanas, trata-se, sobretudo, de 
uma crise das elites. Estas, de fato, não sabem 

103	N.T.	“Radical”	está	destacado	em	 itálico,	no	 texto	original,	porque	
Maffesoli	se	refere	não	a	um	radicalismo,	e	sim	ao	que	nos	remete	
ao	enraizamento,	aquilo	se	origina	da	raiz.	Daí	a	expressão	recor-
rente	na	obra	dele	de	um	“enraizamento	dinâmico”.

104	N.T.	Como	no	original:	aspas	e	itálico.
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mais enunciar, moldar, fixar os contornos que 
tomam o estar-junto.

São, exatamente, essas as lições que 
é preciso reter: a emergência de um Novo 
Mundo. Ou, antes, a consciência de tal nasci-
mento. E, como sempre quando isso acontece, 
surpreendido que se é, em seu sentido etimo-
lógico, pelo trovão suscitado pela descoberta 
de um novo corpo celeste, dificilmente encon-
tram-se palavras que estejam em congru-
ência com a vida real. Para tanto, talvez seja 
suficiente nos voltarmos em direção a essas 
“ordens elementares”, a esses elementos ou 
às formas de base constitutivas de toda exis-
tência mundana.

Mas, para dizê-lo, é preciso saber 
mensurar. Não há pars construens sem pars 
destruens. Ou seja, destruir as ideias conve-
nientes e outros conformismos do pensamento 
que são, precisamente, a base das múltiplas 
crispações dogmáticas. Ou o que, simples-
mente, reforçam as diversas preguiças inte-
lectuais, os lugares comuns e outras expres-
sões dos bons sentimentos. Em resumo, todos 
esses “niágaras” de água morna que tomam, 
geralmente, o lugar de análise.

Talvez, sob a forma de “teses”, seja 
preciso recordar algumas dessas banalidades 
de base das quais não podemos mais, daqui 
por diante, fazer economia.

Não é muito interessante descrever os 
fatos, no sentido habitual da sociologia quan-
titativa: características socioprofissionais ou 
situação de emprego ou nível de qualificação 
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dos “selvagens”.105 Nem, tampouco, a marca de 
carros queimados, por não ser determinante para 
a compreensão dos “eventos”. Por outro lado, o 
que eles revelaram, como outras formas de efer-
vescência, às vezes menos violentas, como as 
festas raves, as JMJ,106 aquelas de estádios como 
em templos de consumo na época do Natal, é, 
sim, uma evolução profunda nos modos de estar-
-junto em nossa sociedade. Há muito tempo eu 
chamei atenção para essas figuras traçadas pelas 
tribos pós-modernas, e isso para melhor e para 
pior. Esses ajuntamentos comunitários, essas agre-
gações efêmeras e sucessivas, esses grupos de 

105	N.T.	No	original,	“sauvageons”.	Em	contato	por	e-mail	com	o	próprio	
autor,	em	28/06/2020,	Maffesoli	explicou	da	seguinte	forma	o	que	
ele	chamou	de	“neologismo”:	“Je	 fais	 là	une	critique	du	quantitati-
visme	en	sociologie	où	l´on	croit	 faire	de	la	Science	en	faisant	du	
chiffre!	Les	´sauvageons´	est	un	néologisme	employé	par	un	ministre	
pour	désigner	les	petits	´sauvages´	que	seraient	les	jeunes	garçons	
faisant	des	délits	mineurs.	Donc	en	la	matière	connaitre	leur	niveau	
de	diplôme”.	Tradução:	“Faço	aqui	uma	crítica	ao	quantitativismo	na	
sociologia,	onde	se	crê	que	estamos	fazendo	Ciência	fazendo	núme-
ros!	Os	 ´selvagens´	 é	um	neologismo	usado	por	um	ministro	para	
designar	os	pequenos	 ´selvagens´	que	seriam	meninos	cometendo	
crimes	menores.	Então,	na	matéria,	saber	o	seu	nível	de	qualificação”.	
Aqui,	um	pequeno	comentário.	Bastante	polêmica	na	França,	a	decla-
ração,	em	1999,	do	então	ministro,	cujo	nome	Maffesoli	não	cita	no	
e-mail	–	mas	que	depois	confirma	tratar-se	de	quem	eu	o	apresen-
tara	a	ele,	baseado-me	em	reportagem	sobre	o	tema	–,	pois	esse	mi-
nistro	referia-se	a	jovens	de	subúrbios	multirecidivos	(ou	seja,	muitas	
vezes	reincidentes)	envolvidos	em	outros	episódios	semelhantes	a	
estes	mesmos	dos	episódios	narrados	aqui	por	Maffesoli.	Essa	teria	
sido	 a	 primeira	vez,	 em	1999,	 que	um	ministro	 se	 utilizaria	 desse	
termo,	mas	que	retornaria	em	2016,	dessa	vez	pela	boca	de	outro	mi-
nistro	francês,	conforme	minha	pesquisa.	Sobre	a	tradução	da	palavra	
“diplôme”,	também	daria	para	escolher,	literalmente,	“diploma”.	Mas,	
no	meu	entender,	não	se	trata	de	algo	literal,	e	sim	de	uma	questão	
genérica,	no	sentido	de	conferir	dignidade	ou	grau,	pelo	fato	de	“di-
plôme”	ser	antecedido	de	“niveau”	(nível).	A	reportagem	que	consul-
tei, em 28/06/2020, e apresentei a Maffesoli, caso se tenha interesse 
em	vê-la,	encontra-se	em	Huffpost	(https://www.huffingtonpost.fr/),	
datada de 10/10/2016, na editoria de Política. “Sauvageon	significa,	
também,	um	arbusto	novo,	ainda	não	enraizado”,	e,	na	versão	daquele	
ministro,	foi	isso	que	ele	quis	dizer	em	relação	aos	jovens,	conforme	
consta	na	reportagem	que	mencionei.

106	N.T.	Sigla	de Journées Mondiales de la Jeunesse	 (Jornadas	Mundiais	
da	Juventude).	Em	itálico.
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pertença fundados por emoção partilhada oscilam 
entre festas culturais e orgias bárbaras, entre gene-
rosidades e ajuda mútua ou violências e “castag-
ne”.107 Seria errado ver aí apenas a expressão de 
exclusão, rebaixamento, opressão dos jovens nos 
subúrbios, sem estarmos atentos à mensagem 
prospectiva que passam. Do mesmo modo que 
participam – ao contrário do que afirmam alguns 
espíritos amargos – da evolução da língua comum, 
manifestam, às vezes com crueldade, profundas 
mutações de valores, tocando, transversalmente, o 
conjunto de nossas sociedades.

Certamente, seria tolice negar a pobreza e as 
dificuldades em que vivem muitas dessas pessoas, 
particularmente as gerações mais jovens, nesses 
subúrbios. Mas seria ainda mais irresponsável ver 
apenas sua miséria e não levar em consideração as 
formas culturais que nos oferecem, que marcam. 
São, de certa forma, os mensageiros da pós-moder-
nidade nascente: anunciam, muitas vezes, e muito 
antes de outros, as mudanças dos valores em curso.

De “usu”108: do bom uso da violência

De tanto se querer higienizar a existência 
social, alcança-se o seu exato oposto. O senso 

107	N.T.	Conforme	contato	por	e-mail	com	o	próprio	autor,	Michel	Maf-
fesoli,	em	22/06/2020,	às	13h09min	(horário	de	Brasília),	“castagne”,	
segundo	ele,	é	uma	gíria	que	vem	de	castanha	 (“châtaigne”),	mas	
que	significa	trocar	socos	(“coups	de	poings”).	Mantive	no	original	
(N.T.).

108	N.T.	 Tomo	 a	 iniciativa,	 aqui,	 de	 destacar	 esta	 palavra	 com	 aspas,	
mesmo	não	estando	assim	no	texto	original,	pelo	seu	 ineditismo.	
Segundo	Maffesoli,	em	contato	comigo,	também	no	dia	22/06/2020,	
alguns	minutos	depois,	às	13h11,	da	nota	sobre	“castagne”,	“usu”	é	
uma	expressão	latina	da	filosofia	da	Idade	Média	que	significa:	“le	
bon	usage”	da	violência,	com	a	noção	de	limite.



116 O THEATRUM MUNDI PÓS-MODERNO

comum o “sabe” ao considerar que “o caminho 
do inferno é cheio de boas intenções”. Em 
linguagem mais acadêmica, trata-se de “hetero-
telia”: o resultado oposto ao que esperávamos.

Certamente, há razões para se surpreender 
com o retorno desses sopros ilusórios dos diversos 
fanatismos, das formas explosivas de terrorismo e, 
é claro, dos incêndios de carros em nossos subúr-
bios.109 A lista poderia se estender para todos os 
“pegas” de carros em um fim de semana ou dos 
vários “jogos” de estrangulamento nos pátios das 
escolas. Espanto? Mas não era previsível? Lógico 
que sim, não há a menor dúvida disso, a partir do 
momento em que se sabe o que se pode esperar 
de uma acentuação unilateral de um valor humano.

Digamo-lo claramente. Para bem entender 
o que nos acontece, é preciso saber explorar as 
criptas da nossa cultura. Trazer à luz exatamente 
isso que, no longo prazo, esforçamo-nos em rejeitar, 
recusar, negar. É tudo isso que, tal como o retorno 
do recalcado, ressurge para o desgosto, claro, das 
belas almas “virtuosas”, enquanto apenas o Bem 
(com letra maiúscula) tem o direito de ser citado.

Aí está o fundamento do ideal de assepsia 
da vida social. O “higienismo” do século XIX, a 
ideologia do risco zero dos nossos dias atuais, a 

109	N.T.	Trata-se	de	uma	rebelião	dos	jovens	de	subúrbio	em	Paris,	que	
se iniciou no dia 27 de setembro de 2005, chamada as “noites de 
novembro”.	 Essa	 revolta,	 que	 se	 espalhou	 por	 outras	 cidades	 da	
França,	 teria	 começado	 com	a	 fuga	de	 três	 adolescentes	de	uma	
blitz	 policial.	Na	perseguição,	 dois	 deles	morreram	eletrocutados	
numa	subestação	de	energia	elétrica	da	EDF	(estatal	francesa).	No	
total,	 9.071	 veículos	 foram	 incendiados	 a	 partir	 daquela	 data.	 O	
motim,	oficialmente,	teria	sido	finalizado	em	novembro.	O	próprio	
autor,	Michel	Maffesoli,	confirmou,	em	contato	comigo,	que	este	ar-
tigo	trata,	efetivamente,	desse	caso.	Quanto	às	informações,	acesso	
em	23/06/2020,	através	do	site	FolhaOnline	(Mundo):	“Violência	na	
França:	França	declara	fim	das	manifestações	no	país”.
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securização110 acirrada da existência social são os 
momentos essenciais desse ideal.

Pode-se, a esse respeito, lembrar o mito 
de Dionísio. A cidade de Tebas é bem adminis-
trada pelo sábio tecnocrata Pentheus. Tudo está 
sob controle. A ordem reina. Mas a vida se foi. 
São as bacantes que, ao introduzirem agitação, 
devolvem vida à cidade. Reanimam-na, de certa 
forma. Devolvem sua alma.

Muitos são os exemplos mitológicos e histó-
ricos que, nesse sentido, propalam e repetem a 
necessidade do “bom uso” da violência. Sua função 
fundadora. Seu aspecto fecundante. Lembrando 
que o animal humano é, também, um ser de instinto 
que precisa do excesso e de efervescências.

E é no uso ritualizado disso que uma comu-
nidade se constitui como tal. Em suma, a exis-
tência individual e social não se desenvolve “supe-
rando” essa constante antropológica que é a parte 
de sombra do humano, mas integrando-a. Ou, se 
quisermos utilizar uma imagem, homeopatizando-a. 
E, assim, evitando seus aspectos mais nocivos.

Trata-se aqui de uma sabedoria que se 
poderia caracterizar como “demoníaca”, aquela 
do “daimon”111 socrático, aquela do duplo que 
cada um experimenta em si mesmo, aquela de 
uma sociedade que não se reduz ao que seria 
o “positivo” de uma realidade simplesmente 
racional. Sabedoria popular, bem ciente de que 
a vida é trágica, que é conflito. E que é preciso 
saber lidar com essas características.

110	N.T.	Relativo	a	seguro,	contrato.
111	N.T.	Com	aspas	e	itálico,	no	original.
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Bom senso que se encontra nos contos e 
lendas que ressurgem na produção cinematográ-
fica, nas músicas techno ou “góticas” e, mesmo 
até, simplesmente, no fascínio pelos faits divers. 
Sabedoria sabendo como integrar o ogro, o vilão, 
o bandido, o “marginal” como elementos da 
complexidade humana.

“Flor do mal”112 da banalidade da qual se 
tende a ignorar demais. Assim como Max Weber 
nos lembra “[...] A sabedoria popular nos ensina, 
enfim, que uma coisa pode ser verdadeira, ainda 
que não o seja, mesmo quando não é realmente 
bela, nem santa e nem boa. Elementar expressão 
da luta que opôs os deuses de diferentes ordens 
e de diferentes valores”.

É isso que é negado pelo ideal do Bem 
de que falei. Perigosamente, pois o que não se 
ritualiza, torna-se sanguinário e perverso. E isso 
em seu sentido estrito: per via, desviando-se, e, 
consequentemente, tornando-se incontrolável.

A rebelião latente ou explosiva, as práticas 
arriscadas, as degradações e incêndios, não são, 
como se diz para se proteger, as manifestações 
de uma simples miséria econômico-social. 
Tampouco é a forma que tomaria uma nova 
guerra religiosa. É antes a reação contra uma 
ordem rígida e mortífera. Lembrete da resis-
tência do mundo dos instintos. Retorno da figura 
arquetipal daquilo que os etnólogos chamaram 
de ‘trickster’. Esse “patife divino” cuja função é 
recordar a necessidade da efervescência e do 

112	N.T.	Referência	ao	clássico,	no	plural,	“Flores	do	mal”,	de	1857,	do	
poeta	francês	de	Charles	Baudelaire	(1821-1867).	Mas	“flor”,	no	sin-
gular,	conforme	o	texto	original	de	Maffesoli,	é	dele	mesmo.
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excesso. Sede do infinito que, agora e sempre, 
atormenta o corpo individual e coletivo.

Quando tal figura recupera força e vigor, 
torna-se vão querer contê-la. É melhor encon-
trar formas “passíveis” de sua expressão. Não 
serve de nada em condenar. Condenar o que 
existe não é aboli-lo. É criminalizá-lo. Ora, crimi-
nalizar alguma coisa que é da nossa natureza ou 
da nossa maneira de ser: violência, força, agres-
sividade, só pode nos conduzir às piores formas 
delas todas. A essas formas “perversas” cuja 
realidade acaba de nos dar exemplos dos quais 
podemos dizer que são ardentes.

No final de sua análise da “estranheza preo-
cupante” (unheimliche), S. Freud lembrou que 
ela se refere ao “em casa” (das Heimisch); que se 
trata do “antigamente familiar de outrora”. Mas 
que, em alemão, o prefixo “un”, pelo qual começa 
a palavra, é “a marca do recalcamento”. Amarga 
sabedoria que é preciso rememorar. E o trabalho 
do pensador não é reforçar um moralismo sempre 
(re)emergente. De ir no sentido do pelo. Mas antes 
lembrar que é preciso saber ritualizar e, pois, cana-
lizar a violência. Caso contrário, nossas sociedades 
correm o risco de ser como esses hospitais perfei-
tamente higienizados. Entramos neles para tratar 
um simples “dodói” e saímos (ou não) com uma 
doença nosocomial! De tanto nos esforçarmos 
para curar o mal que nos habita, “curar” os distúr-
bios, as desordens e outras disfunções, tornamo-
-nos os mensageiros de um perigo muito maior. O 
melhor, como sabemos, é o inimigo do bem. Para 
além de um republicanismo homogeneizador, é 
preciso ser capaz de integrar diferenças.
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Ideal comunitário

Eis, com efeito, a segunda lição das eferves-
cências juvenis das últimas semanas.113 A plura-
lidade dos modos de ser tende a se expressar 
cada vez mais. E disso, também, a intelligentsia 
tem medo. Mas, como sabemos, o medo é um 
péssimo conselheiro. Precisamente, na medida 
em que consolida a defasagem. A pior das coisas.

É, de fato, uma forma de preguiça pela 
qual arriscamos pagar caro. É um tique da 
linguagem, largamente propagada, esquerda e 
direita combinadas, e que vê “comunitarismo” 
por tudo. Loucura que também consiste em 
considerar que uma questão é resolvida quando 
alguém a suprime artificialmente, negando-a. 
Atitude infantil, enfim, a do encanto, que, de uma 
maneira mágica, repete palavras e, assim, pensa 
em regulamentar um problema.

Do que se trata, de fato? Foi a grandeza da 
organização social nas sociedades modernas que 
reduziu tudo à Unidade. Eliminar disparidades, 
diferenças. Homogeneizar os modos de ser, falar, 
viver, produzir, amar. A definição-programa de 
Auguste Comte é, desse ponto de vista, para-
digmática: reductio ad unum. Daí o belo ideal da 
República Una e Indivisível.

Tenhamos lucidez e humildade de reco-
nhecer que, assim como já foi visto em outras 
ocasiões no curso da história humana, pode-se 
observar uma saturação desse ideal unitário. 
Para aqueles que sabem ver, realmente, o que 

113	N.T.	Lembremo-nos	de	que	Maffesoli	escreve	este	artigo	no	início	
de 2006.
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é, a teatralidade de nossas ruas é diversa: bonés, 
“kipa”,114 “boubou”,115 “djellaba”116 e outras perucas 
rasta117 são os toques coloridos da vida urbana.

Empiricamente, a heterogeneidade se 
afirma com força. Reafirmação da diferença, 
diversos localismos, especificidades linguísticas 
e ideológicas, ajuntamentos em torno de uma 
origem comum, real ou mitificada. Tudo é bom 
para acentuar formas de vida cujo fundamento é 
menos a razão universal do que o afeto compar-
tilhado, do que o sentimento de pertença.

Os corpos exacerbam-se, tatuam-se, 
perfuram-se. Os cabelos arrepiam-se em crinas 
animais ou se cobrem de lenços e outros acessó-
rios, étnicos ou rituais. A pele, o pelo, os humores 
reafirmam sua vitalidade, os múltiplos odores 
retomam o direito de cidadania.

Em resumo, no acinzentamento cotidiano, 
a existência purpura-se de novas cores, tradu-
zindo, assim, a fecunda multiplicidade dos filhos 
dos deuses. Há muitas casas no domicílio do pai!

Exatamente isso que chamei, alguns anos 
atrás, de tempo das tribos. Quer sejam sexuais, 
musicais, religiosas, esportivas, culturais, estas 
tribos ocupam o espaço público. Eis o que é. É vão 
e infantil negá-lo. E nem é salutar estigmatizá-lo. 
Seríamos mais inspirados, fiéis a uma imemorial 
sabedoria popular, se soubéssemos acompanhar 
tal mutação. E isso para evitar, ainda assim, que 

114 N.T. Espécie de boina, em forma de arco, utilizada pelos judeus 
como	símbolo	religioso.

115	N.T.	Veste	longa	usada	por	africanos.
116	N.T.	Um	tipo	de	vestimenta,	comprida,	característica	da	África.
117	N.T.	Abreviatura	de	Rastafári,	religião	criada	na	Jamaica	por	volta	de	

1930.
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ela azeda, torne-se perversa e, a partir de então, 
completamente desordenada.

Pode-se, quanto a isso, dar uma citação 
completa de Max Weber:

“Se partirmos da experiência 
pura, chegaremos ao politeísmo. É 
uma formulação rasa, e parece para-
doxal, não obstante há verdade nela. 
Voltamos a compreender hoje, pelo 
menos, que alguma coisa pode ser 
sagrada não só a despeito de não ser 
bela, e na medida em que não é bela. 
Isso está documentado no capítulo 
53 do Livro de Isaías, e no Salmo 21. 
E, desde Nietzsche, compreendemos 
que uma coisa pode ser bela não só 
apesar do aspecto no qual não é boa, 
mas antes nesse aspecto mesmo”118 

(WEBER, M. 1963, pp. 174-175).119

118	N.T.	Nesta	mesma	conferência,	sim,	originalmente	um	discurso,	em	
1918,	na	Universidade	de	Munique,	publicado	por	Duncker	&	Hum-
blodt,	um	ano	depois,	com	o	mesmo	título,	“A	ciência	como	vocação”	
(“Wissenchaft als Beruf”);	enfim,	nesse	mesmo	texto	foi	que	Weber	
escreveu	a	hoje	famosa	sentença	a	respeito	do	“desencantamento	
do	mundo”	 (WEBER,	1963,	p.	182).	Com	 isso,	queria	dizer	que,	por	
causa	da	racionalização	–	que	se	impunha	no	seu	tempo	–	os	“va-
lores	últimos	e	mais	sublimes	retiraram-se	da	vida	pública”	(idem.).	
Em	oposição	ao	“des-encantamento”,	Maffesoli,	que,	por	outro	lado,	
também	se	 inspira	em	Weber,	manifesta,	 recorrentemente,	 justo	o	
contrário	disso:	um	“re-encantamento	do	mundo”.	Percebamos,	po-
rém, que tanto um como o outro admite, para o melhor e o pior, 
algum	tipo	de	“encantamento”,	seja	qual	for:	“des	ou	re”.	Mas	algum	
encantamento	existe	para	este	ou	aquele.	Em	tempo:	não	o	tipo	de	
“encanto” ao qual ele se referiu anteriormente como infantilidade, 
mas	“encantamento”	como	no	trágico	em	Nietzsche:	“Incerteza	da	
existência”	(Lisboa:	Guimarães	Editores,	2002,	p.	20).

119	N.T.	WEBER,	M.	“Ensaios	de	sociologia”.	Rio	de	 Janeiro:	Zahar,	1963.	
Optamos	pela	tradução	de	Waltensir	Dutra	nessa	edição,	especifica-
mente, por conter o raciocínio weberiano completo, sem prejuízo do 
original	em	francês,	de	Maffesoli.	Isso	porque	Maffesoli	mistura,	como	
é	do	seu	estilo,	alguns	trechos	do	livro,	daí	nossa	opção	pela	sequên-
cia	na	ordem	de	Weber,	já	traduzida,	como	salientamos	antes.
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Estar à altura do cotidiano nos obriga a 
partir de tal constatação.

Mas, afinal de contas, por que não considerar 
que a “res publica”,120 a coisa pública, organiza-se a 
partir do ajuste, a posteriori, dessas tribos eletivas? 
Por que não admitir que o consenso social, o mais 
próximo possível de sua etimologia: “cum sensu-
alis”,121 possa repousar sobre a partilha de senti-
mentos diversos?

Já que estão lá, por que não aceitar as dife-
renças comunitárias, ajudar a sua adaptação e 
aprender a lidar com elas? Afinal de contas, tal 
composição pode participar de uma melodia 
social ao ritmo talvez um pouco mais suave, mas 
não menos dinâmico. Em suma, é perigoso, em 
nome de uma concepção um tanto envelhecida 
de unidade nacional, não reconhecer a força do 
pluralismo. O centro da união pode se viver na 
conjunção, a posteriori, de valores opostos.

Notemos bem que, além disso, se falamos 
de conjunção de diferenças, estamos longe de 
um sistema político organizado em função da 
partilha de poder pelas diferentes “comunida-
des”122 listadas: negros, muçulmanos, mulheres, 
gays etc. O que está em jogo, de fato, nessa 
“partilha de sentimentos”, nessa conjunção das 
diferenças, é a potência societal. A saber, para 
retomar a fórmula de Nietzsche sobre esta 
cidade ou bairro: “Aqui pode-se viver já que 
aqui se vive”. O que faz que um lugar seja um 
verdadeiro “território”, um terreno, porque faz 
elo. O lugar faz o elo!

120	N.T.	Com	aspas	e	itálico,	no	original
121	N.T.	Com	aspas	e	itálico,	no	original.
122	N.T.	Com	aspas	e	itálico,	no	original.
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A harmonia abstrata e lânguida de uma 
unanimidade de fachada está em via de suceder, 
através de múltiplas tentativas e erros, um equi-
líbrio conflitual, causa e efeito da vitalidade das 
tribos pós-modernas. Talvez devamos parar de 
ser obnubilados pelos “bons velhos tempos” da 
unidade e ter a audácia intelectual de pensar na 
viridez de um ideal comunitário em gestação.

É nesse sentido que um ciclo civilizacional 
está chegando ao fim. Muitos, de fato, são os 
pequenos “deuses” musicais, esportivos e 
espirituais que ocupam a frente da cena social. 
Cada um é, para o bem ou para o mal, um sinal 
de efervescência, mas também de vitalidade. 
O politeísmo de valores está na ordem do dia. 
É urgente assumi-lo, intelectual e pragmatica-
mente falando. A mitologia nos lembra que, 
quando uma cidade rejeitava o deus Pan, ele 
semeava, também, o pânico entre aqueles que 
recusavam sua entrada na cidade. Amarga 
lição que deve nos inspirar a ser mais sábios. 
Sabedoria de reconhecer, humildemente, que 
o humano é também, em parte, constituído 
pelo húmus. É assim que se pode viver, confli-
tualmente, outro equilíbrio social. O da intei-
reza do ser.

A eternidade no presente

É a partir dessas premissas que se pode 
ver elaborar outra relação com o tempo. Não 
mais aquele do projeto do qual Julien Freund 
lembrava e que era o do político, mas antes o 
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tempo do “aqui-presente”. Desde então, o que 
está em jogo não é mais a procura pela “Cidade 
de Deus” agostiniana, não mais a tensão em 
direção à perfeita sociedade marxista, e sim 
uma acentuação do presente vivido.

Presenteísmo que parece ser, mais ou 
menos inconsciente, uma das marcas essen-
ciais dessa pós-modernidade nascente: o carpe 
diem, declinado em suas várias modulações, é 
uma espécie de “instante eterno”. A eternidade 
é como ser repatriada em um determinado 
momento sobre esta terra.

Tudo isso não pode mais ser compreen-
dido através da simples racionalização genera-
lizada da existência.

Com efeito, isso não pode ser explicado nas 
categorias políticas ou racionalistas herdadas do 
século XVIII ou XIX. “Pegas”, incêndios e outros 
distúrbios não são “movimentos sociais” reivin-
dicativos. Alguns tentam considerá-los nesse 
sentido, mas sua característica é, precisamente, 
a de serem “instantaneístas”: esgotam-se no 
momento mesmo. Deixando talvez o gosto 
amargo da ressaca, mas também despertando, 
como “marrequinhas”,123 pequenas ondas de 
choque. Talvez isso abra os olhos dos obser-
vadores sociais, que descobrirão que esses 
não são movimentos de desespero, mas a 
expressão de uma intensa circulação da fala. A 
busca, estranha, talvez, mas não menos real, de 
novas formas de solidariedade, de um desejo de 

123	N.T.	Cabe	uma	definição,	por	causa	dos	diversos	regionalismos	no	
Brasil, que “marrequinha”, no sentido que eu adoto, é o que eu co-
nheço	no	Rio	Grande	do	Sul:	pedrinhas	lançadas	na	água	para	rico-
chetearem	nela	o	maior	número	de	vezes	possível.
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“proxemia”: o prazer de si mesmo. Isso revela a 
dupla face da violência: destrutiva e fundadora. 
O certo é que é inútil – e míope – colocar essas 
manifestações violentas sob a capa de recodifi-
cações políticas. As tribos urbanas se manifes-
taram. Aliás, da efervescência sucedeu a calma. 
Ciclo ritual que deve ser levado a sério. Não 
podemos mais continuar analisando a socie-
dade a partir do “imperativo categórico” do 
trabalho como uma realização de si e do mundo. 
Vivemos um momento crucial, em que a “valo-
rização” do trabalho cede lugar à vontade, mais 
ou menos consciente, de tornar a vida uma obra 
de arte. Desejo do qualitativo e do lúdico: sem 
perda de tempo. Este último ponto, em parti-
cular, é essencial e completamente ignorado 
pelos diversos observadores sociais. Portanto, 
vibrar com fogos de artifício não é desprezível. 
Essa é uma estrutura “arcaica” que se encontra 
de várias maneiras em diversas civilizações e 
que é expressa, contemporaneamente, com a 
ajuda do desenvolvimento tecnológico. Nesse 
quesito, a televisão que, na verdade, promove 
forte concorrência entre os vários distritos. 
Quem iria queimar mais carros! Não estou 
dizendo, de forma alguma, que os jovens 
rebeldes foram “manipulados” pela mídia, nem 
que lhes faltasse um senso de responsabilidade. 
É da natureza da televisão mostrar as imagens 
mais provocativas possíveis. E é da “natureza” 
das tribos se comunicarem entre elas através 
dessas imagens. Desse ponto de vista, a pós- 
-modernidade repousa, exatamente, na sinergia 
do arcaico e do desenvolvimento tecnológico!
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O certo é que, ao contrário dessa “tarte à la 
crème”124 que seria o individualismo circundante, 
a vida social não repousa mais sobre a associação 
contratual de indivíduos racionais, mas antes no 
jogo emocional de “pessoas” procurando suas 
expressões cotidianas em uma tribo. Estamos 
sempre em um grupo, pensamos, falamos e 
agimos em grupo. Cada um só existe através e 
no espírito do outro. Não estamos falando de 
“diversão”. Essa perda de si no outro é exatamente 
a marca de uma sociedade de consumação125 
cujos efeitos ainda não cessamos de medir. É 
interessante ver que, nos confrontos entre os 
“bandos” de jovens e as forças policiais, ocorreu 
uma espécie de coreografia ritual, um ritmo de 
ataques e defesas, escaramuças e perseguições. 
Havia, não se pode negá-lo, uma estética dos 
tumultos: as chamas na noite, os rápidos movi-
mentos de ataque e fuga, as retiradas, tudo isso 
se assemelhava a alguns desses balés de dança 
contemporânea. Do mesmo modo que nessas 
cenas o olhar não pode se fixar num só dança-
rino-solista ou num movimento homogêneo e 
regular do grupo, mas, pelo contrário, é atraído 
por vários pontos de vista concomitantes, da 
mesma forma, no próprio movimento dos motins, 

124	N.T.	Conforme	Le	Micro	Robert	Nouvelle	Édition,	de	1998,	essa	ex-
pressão	significa	uma	 fórmula	vazia	e	pretensiosa	pela	qual	pre-
tende-se	ter	uma	resposta	para	tudo.	Aqui,	portanto,	prefiro	deixar	
assim	 por	 ter	 uma	 particularidade	 idiomática	 própria	 na	 língua	
francesa.

125	N.T.	Em	1970,	o	falecido	filósofo	francês,	que	era,	inclusive,	amigo	
de	Maffesoli,	escreveu	A sociedade de consumo. Com o termo “consu-
mação”,	Maffesoli,	salienta	uma	dupla	via	de	acesso	ao	imaginário:	
a	 do	 consumo,	 na	 qual	 não	 se	 debruça	 como	Baudrillard,	 e	 a	 de	
“consumação”,	aqui,	no	caso,	“consumir-se”,	perder-se	em	um	mundo	
vasto,	sentimentalmente	trágico.	Não	se	trata	do	consumo	catártico,	
e	sim	de	“amor	fati”	(amor	ao	destino,	digamos).
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nenhum dos protagonistas podia ser reduzido 
a sua identidade individual. O debate sobre o 
status criminal desses jovens infratores primários 
ou reincidentes foi, de alguma forma, estúpido. 
Ignorou a origem plural dos atos, de certa forma 
a irresponsabilidade individual, a responsabili-
dade coletiva. Além disso, é interessante notar, a 
esse respeito, que os bons conhecedores desses 
jovens, que são certos educadores de rua ou 
prisões, usam atividades em grupo – tais como 
as artes circenses, a ginástica acrobática, enfim, 
disciplinas esportivas para a melhoria do desem-
penho – com o objetivo de esclarecer fenômenos 
de “violências de gangues”.

O que nos recordam as “noites de 
novembro” é que um modelo social é nada 
menos que eterno. E que a boa herança do jaco-
binismo, que favoreceu a integração republicana, 
está, agora, dilapidada.

Portanto, é importante estabelecer outro 
modo de estar-junto. Ou, antes, de saber enun-
ciar essa outra maneira de estar-junto, que já 
está aí. A desorganização social pode, com efeito, 
andar junto com uma reestruturação societal.

Quanto mais o poder esmagador vindo de 
cima (econômico, político, simbólico) for menos 
admitido pelas novas gerações, mais a autoridade 
se impõe. A autoridade, em seu sentido estrito, 
é o que faz crescer. É nesta, pois, que temos de 
apostar. Autoridade dos “Grandes irmãos”, que 
pode incentivar uma iniciação na vida. Autori-
dade que, no lugar de uma educação totalmente 
desvalorizada, enfatizará um processo “iniciático”, 
permitindo compreender as novas formas de 
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solidariedade e generosidade em gestação nas 
nossas sociedades. Pode-se dizer que à estru-
tura patriarcal, vertical sucede-se uma estrutura 
horizontal, fraterna. A cultura heroica, própria ao 
modelo moderno repousa sobre a concepção 
de indivíduo ativo, “mestre de si”, dominan-
do-se e dominando a natureza. O adulto sendo 
a expressão acabada de tal heroísmo. Gilbert 
Durand pôde ver aí o antigo “arquétipo cultural 
constitutivo do Ocidente”. É preciso, aqui ainda, 
encontrar a palavra adequada para designar a 
vitalidade não ativa das tribos pós-modernas. 
Vitalidade da “criança eterna”, um pouco lúdica, 
um pouco anômica. Mas a “lei do pai”, em tal 
configuração, não é mais pertinente.

O puer aeternus é um tanto amoral. É até, 
às vezes, absolutamente imoral. Mas esse imora-
lismo pode ser ético, naquilo que une fortemente 
os vários protagonistas dessas efervescências. 
Em vez de negá-lo ou estigmatizá-lo, é melhor 
saber como acompanhar tal processo. E isso em 
nome de um simples princípio da realidade, e, 
tanto é verdade, que o anômico de hoje é sempre 
o canônico de amanhã!

Exatamente isso que é preciso “compre-
ender” nos “tumultos” dos subúrbios. Mas 
também é verdade que, para além dos gritos e 
tremores, para além da tempestade eventual, 
para “escutar a grama crescer” necessita-se ter 
a audição desenvolvida!
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COMUNHÃO E COMUNICAÇÃO: 
PENSAR O MISTÉRIO 

DA SOCIALIDADE 
CONTEMPORÂNEA126

Em As formas elementares da vida reli-
giosa, Émile Durkheim, mesmo não sendo um 
especialista no tema, conscientizou-nos da 
importância das categorias religiosas para a 
compreensão da vida social. Atualmente, pelo 
fato de a religiosidade ter se desenvolvido em 
numerosos domínios, a referência a essas cate-
gorias permanece relevante e passa a ser, cada 
vez mais, necessária. Não como uma “sociologia 
da religião” – confinamento disciplinar que atesta 
uma mentalidade contábil de “proprietário” –, 
mas antes como perspectiva, a fim de compre-
ender o que o fato religioso lato sensu traz como 
luz ao desenvolvimento societal.

Nesse caso, esse processo de “partici-
pação mágica” a uma entidade mais vasta, essa 
transcendência imanente que favorece a união 
com o outro, a comunhão com a alteridade, 
a integração em si mesmo do estrangeiro, a 

126	Tradução	ao	português	autorizada	pelo	autor	e	pela	Cairn.info.	Ar-
tigo	originalmente	publicado	em:	MAFFESOLI,	Michel.	Communion	
et	communication.	Penser	le	mystère	de	la	socialité	contemporaine.	
Sociétés,	De	Boeck	Supérieur,	v.	1,	n.	91,	p.	7-10,	2006.	DOI:	10.3917/
soc.091.07.	 Disponível	 em:	 https://www.cairn.info/revue-societes-
-2006-1-page-7.htm.

https://www.cairn.info/revue-societes-2006-1-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-2006-1-page-7.htm
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incorporação da estranheza que leva à reali-
zação de um Eu coletivo.

É nesse sentido que se pode falar de 
um “corpo místico” ou, ainda, para retomar a 
terminologia da teologia católica, da “comunhão 
dos santos”, isto é, uma ligação espiritual – 
pode-se dizer até virtual –, transcendendo o 
espaço, ultrapassando o enclausuramento iden-
titário. Trivialmente falando, “divertindo-se” no 
outro. As redes informáticas estimulam, hoje em 
dia, esse divertimento.

E é assim que, em certos momentos do 
ano, como bússola de um calendário litúr-
gico, observam-se encontros nesses pontos 
da moda específicos (lugares “irados”, para 
usar um jargão em voga). Por exemplo, em 
Barcelona, Londres, Berlim onde a juventude, 
em busca desse Graal que é a efervescência, 
a excitação, reúne-se para vibrar com o som 
da música, consumindo “produtos” ilícitos 
ou, simplesmente, pelo prazer de estar junto. 
“Estado de congregação” (Durkheim) pós- 
-moderno. Pulsão animal que se justifica pela 
vontade inconsciente de expressar e viver a 
necessária saída de si.

Lembremo-nos da função que Durkheim 
atribuía aos “ritos piaculares” pelos quais uma 
comunidade se estruturava a fim de, unica-
mente, abandonar-se em lágrimas e a outros 
humores coletivos.127 É assim que podemos 

127	Cf.	É.	Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse: le sys-
tème totémique en Australie,	Paris,	Librairie	générale	française,	1991	
(coll.	 Le	 Livre	 de	 Poche,	 4613,	 Classiques	 de	 la	 philosophie),	 e	 o	
prefácio	que	escrevi	a	esse	propósito.	Sobre	«a	analogia	afetiva»,	
cf. C.G. Jung, Métamorphoses de l’âme et ses symboles: analyse des 
prodromes d’une schizophrénie, Genève,	Georg,	1993,	p.	90	et	108.
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interpretar todas essas multidões contempo-
râneas. Essas errâncias instintivas pontuadas 
por ajuntamentos nos points da moda. É assim 
que devemos interpretar também o sucesso 
dos reality shows e outras migrações turís-
ticas ou peregrinações religiosas. Em cada um 
desses casos exprime-se uma analogia afetiva. 
Vibramos em conjunto, sentimos o feeling, nos 
reconhecemos no Outro, como espécie de 
experiência de ser coletivo.

Rostand mostra como Cyrano, ao escrever 
para Roxane em nome de Christian de Neuvil-
lette, passa-se por este último: 

“Roxane, adeus, vou morrer!... 
É por esta noite, eu acho, minha amada! 
Minha alma ainda está pesada de amor 

inexprimível...”. 

Mas essa identificação emocional tende 
a se tornar coletiva. E, em múltiplos transes, os 
“fãs” comungam com seus heróis esportivos, 
musicais, religiosos, políticos ou mesmo intelec-
tuais. Ao fazê-lo, dão livre curso a esse substrato 
que é o inconsciente coletivo que, de tempos 
em tempos, manifesta-se em “figuras emblemá-
ticas” cristalizando expectativas, desejos, medos 
e esperanças comuns à espécie humana. Comu-
nhões em torno de imagens arquetipais que favo-
recem, misteriosamente, a adesão a tal produto, 
a tal música, a tal estrela. Imagens fundamentais, 
causa e efeito da moda em geral.

A analogia afetiva é, sem dúvida, o fio 
vermelho do ethos pós-moderno. Ela remonta à 
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situação pré-moderna que considerava o mundo 
como um tecido de metáforas que convinha deci-
frar. Repousa no fato de que existe um “dado”. 
“Intimações” objetivas com as quais é preciso 
contar. Na verdade, há uma precessão de mitos 
que podem ser considerados como o verdadeiro 
fundamento de toda experiência existencial e, 
mais geralmente, de toda a cultura.

Universal simbólico, com raízes profundas. 
Para atualizar e talvez distorcer um termo um 
pouco esotérico de Karl Jaspers, os “números”128 
encarnam-se na realidade cotidiana. Ao mesmo 
tempo originais e atuais, esses “números” atuam 
nas novas formas de erotismo, na criação artís-
tica, na vida corrente, na publicidade, na moda, 
nos papéis sociais e na produção cinematográfica. 
Tudo é “número” ou símbolo. E é isso que funda 
os novos laços sociais formados não mais pela 
simples clareza da razão contratual, mas antes 
pela “obscura clareza” das emoções e das paixões. 
Novo e antigo cimento de um sentido encarnado.

É a comunhão com essas figuras originais que 
instaura as várias fascinações em torno dos mons-
tros, da atenção ao bestiário, das várias formas 
de fetichismo, do desenvolvimento de atos de 
possessão. Em resumo, a selvageria da vida social. 
O reconhecimento dessas “figuras incisivas” (Niet-
zsche) é uma maneira de recuperar uma vitalidade 
perdida da cultura moderna moribunda. Portanto, 
há densidade na socialidade que elas instauram. 
Participam de uma criação comum.

128	Cf.	as	referências	de	J.C.	Gens,	Karl Jaspers,	Paris,	Bayard,	2003,	p.	148	
e	seguintes.
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Aos poucos elabora-se uma ambiência 
que se pode qualificar de “espiritual”, mais 
precisamente naquilo que elas unem em espí-
rito os indivíduos que podem estar distantes 
no espaço. Os novos meios de comunicação 
interativos o asseguram e podem ser consi-
derados como a expressão da “comunhão dos 
santos” pós-modernos.129 A Internet ou o tele-
fone celular suscitam uma “aura” específica e 
reiteram o que Louis Massignon chamava de 
“a substituição mística”, verdadeira união de 
orações que permitiam estar unidos em espí-
rito, com a eficácia que uma tal união não deixa 
de ter na vida cotidiana.

Para entender o outro, colocamo-nos em 
seu eixo, a partir dessa interioridade que são 
os símbolos originários.130 Basta transpor esse 
método “interiorista” para esclarecer todas as 
dilatações efervescentes que a atualidade nos 
oferece. Elas despertam, seja por agregações 
reais, seja por uniões virtuais, novas sodalitas,131 

129	Cf.	F.	Nietzsche,	Œuvres	complètes,	e	F.	Casalegno,	«De	l’oral	à	l’au-
ra(l)».

130	Cf.	J.	Keryell,	Jardin donné. Louis Massignon à la recherche de l’Absolu, 
Fribourg,	Éd.	Saint-Paul,	1993,	p.	42-44.

131	N.T.	Conforme	o	próprio	autor,	Michel	Maffesoli,	em	troca	de	e-mail	
com	este	tradutor	(EPB),	em	8/4/2020,	sodalitas,	em	primeiro	lugar,	
não	 é	 um	neologismo,	 e	 sim	uma	palavra	 de	 uso	 antigo	 que,	 na	
Roma	Antiga,	 significava,	 de	acordo	 com	o	autor,	“um	ajuntamen-
to	de	cidadãos	 sob	a	 forma	de	cooptação	 (círculo	 fechado)”.	Pos-
teriormente,	prossegue	Maffesoli,	manteve-se,	na	Igreja	Católica,	a	
mesma	estrutura:	associações	e	congregações	baseadas	no	volun-
tariado.	É	outra	maneira	de	se	referir	à	comunidade	(“communauté”),	
segundo	Maffesoli.	E	complementa	ele:	“Minha	metáfora	da	tribo”.	
Complemento	com	o	verbete	“Sodalitas”,	à	pág.	851	do	Dicionário 
escolar latino-português	 (Org.	 Ernesto	 Faria	 e	 publicado	 em	1955,	
através	do	Departamento	Nacional	de	Educação	do	Ministério	de	
Educação	e	Cultura),	 segundo	qual	 esse	 termo	 se	 refere	 à	 cama-
radagem,	companhia,	sociedade,	amizade.	Ou,	ainda,	no	sentido	de	
corporação,	confraria,	círculo.	Um	outro	sentido	é	o	de	associação	
secreta.
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as verdadeiras camaradagens que, escapando 
às formas sociais estabelecidas, não são menos 
reais ou “hiper-reais”. Verdadeira centralidade 
subterrânea que anuncia o (re)nascimento de 
um homo estheticus para o qual o invisível (sob 
todas as suas formas) tem uma força específica.

Assim, ao lado da sociedade oficial,  
elabora-se uma socialidade “em negro”, estranha 
e estrangeira em relação aos valores estabe-
lecidos. É nesse sentido que religiosidade, os 
sincretismos religiosos ou filosóficos constituem 
o que chamei de fio vermelho: stricto sensu, 
ele está no coração da corda e que, quando ele 
aparece, é o indício de que está gasto e precisa 
ser renovado. Ao mesmo tempo, significa que o 
desejo de união permanece intacto e pretende 
investir em uma nova “forma”. Estar conectado 
continua sendo uma preocupação pregnante. É 
preciso, pois, seguir seus misteriosos meandros.



137“Net-ativismo”: do mito tradicional  
à cibercultura pós-moderna
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A PROPÓSITO DO IMAGINÁRIO 
DA MÍDIA132,133

Este número de Sociétés134 reúne um 
conjunto de textos sobre o imaginário da mídia 
que materializa uma cooperação científica já 
antiga entre o Centre d’Études sur l’Actuel et 
le Quotidien (CEAQ) e o Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade (CECS). Faz três 
decênios, na verdade, que pesquisadores da 
Université Paris Descartes (Sorbonne) e da 
Universidade do Minho (Braga) desenvolvem um 
conjunto de pesquisas semelhantes cujos resul-
tados são apresentados em colóquios, seminá-
rios e publicações.

Os textos que seguem são independentes e 
atestam um fenômeno prospectivo: a emergência 
de uma cultura “cyber” sobre a qual eles procuram 

132	Tradução	ao	português	autorizada	pelo	autor	e	pela	Cairn.info.	Ar-
tigo	 originalmente	 publicado	 em:	 MAFFESOLI,	 Michel;	 MARTINS,	
Moisés	de	Lemos.	À	propos	de	l›imaginaire	des	médias.	Sociétés,	De	
Boeck	Supérieur,	v.	1,	n.	111,	p.	5-9,	2011.	DOI:	10.3917/soc.111.0005.	
Disponível	 em:	 https://www.cairn.info/revue-societes-2011-1-pa-
ge-5.htm.

133	N.T.	Artigo	em	coautoria	com	o	Professor	Moisés	de	Lemos	Martins	
(Universidade	 do	Minho,	 Braga,	 Portugal);	 membro	 do	 Centro	 de	
Estudos	de	Comunicação	e	Sociedade	(CECS);	Diretor	das	revistas	
científicas	 Comunicação	 e	 Sociedade	 e	 Anuário	 Internacional	 de	
Comunicação	 Lusófona;	 Presidente	 da	Associação	 Portuguesa	 de	
Ciências	da	Comunicação	(SOPCOM).

134	O	autor	está	se	referindo	ao	número	2011/1	nº	111	|	pp.	5	a	9.

https://www.cairn.info/revue-societes-2011-1-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-2011-1-page-5.htm
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explorar seus contornos, com lucidez, originali-
dade e coragem. Aliás, não seria próprio de um 
pensamento autêntico inventar um real essen-
cialmente contrário às verdades usuais? É isso 
mesmo que fazemos questão de dizer, um real, 
que, por sua vez, não pode ser redutível a esse 
princípio de realidade com o qual o confundimos, 
frequentemente. Da mesma forma a invenção, e 
nunca o diremos o bastante, consiste em trazer à 
luz (in-venire) o que está lá. O que já está lá. 

Assim, é por um esforço de vontade contra 
teorias consolidadas, além de uma profunda 
observação contra as evidências intelectuais, 
que a originalidade desse pensamento se une ao 
estar-junto – autêntico e subterrâneo –, próprio 
de uma vitalidade específica disso que temos 
chamado, o tempo todo, de um estado nascente. 

E é exatamente esse status nascendi que 
está em curso nas diversas culturas cibernéticas, 
contaminando, de várias formas, a vida cotidiana 
de nossas sociedades. É preciso, de fato, colocar 
esse problema em termos epistemológicos. 
Tanto isso é verdade que, à boca pequena, mas 
de modo obstinado, as diversas mídias intera-
tivas de comunicação estão ganhando terreno 
e se impondo. Não apenas no que concerne aos 
serviços e aos procedimentos administrativos e 
burocráticos, como também em seus momentos 
lúdicos nos quais o sonho tende a substituir a 
própria realidade. 

Lembremo-nos de Thomas Kuhn que, 
refletindo sobre as descobertas científicas e 
suas consequências tecnológicas, soube mostrar 
como foram causa e efeito do que ele chamou 
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de paradigma. Isso pode ser entendido como 
uma matriz que, em seu sentido estrito, permite a 
eclosão de uma nova vida. É bem disso que se trata, 
isto é, de um novo paradigma que se encontra, 
atualmente, em gestação e que denominamos de 
cibercultura. Nele é visível o hibridismo do tempo, 
no qual a energia das máquinas e as emoções dos 
homens misturam-se como em um amálgama. E 
o ciberespaço, como “ambiência” de produção 
digital, constitui tanto a jornada que esperamos 
percorrer quanto o oceano no qual é oportuno 
navegar. A experiência da tecnologia eletrônica 
combina, pois, uma passagem e uma travessia. 
Podemos, assim, atravessar o rio de uma 
margem à outra. Isso porque a passagem fala-
-nos de uma experiência controlada e dominada, 
sem mistério ou magia, mas – tampouco – sem 
poesia. Ainda nessas passagens, esperamos uma 
jornada sem tormento, tranquila, sem grandes 
obstáculos a superar. Por fim, nessas passagens 
existe a “habitualidade” de um caminho conhe-
cido. Bem diferente é, no entanto, a travessia de 
um oceano que nos impõe um tormento perma-
nente em razão tanto de sua novidade quanto 
de sua periculosidade. A travessia sinaliza o 
mistério turbulento da vida, uma experiência 
na qual supera-se o limite conhecido, seja dos 
mares, seja dos mundos, seja dos conhecimentos. 
E esse novo paradigma cibercultural constitui, 
de fato, uma travessia desse tipo, uma travessia 
em direção à nova América de um novo arquivo 
cultural, que reativa aquele antigo, o arcaísmo; 
enfim, a mitologia, ao mesmo tempo, reconfigura 
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permanentemente a comunidade pelo simples 
desejo de se estar-junto. 

O ídolo, sobre o qual é importante lembrar 
que tinha uma essência feminina, causa e efeito 
do culto à “mãe terra”; esse ídolo, pois, não 
apelava à razão, mas ao ventre. Há algo de histé-
rico nisso, sem dúvida, pois é o útero que é soli-
citado. O que é o ventre senão o símbolo dos 
sentidos em toda sua diversidade? O ventre, na 
sua posição central, é o signo da inteireza do ser. 
Para usar um oximoro instrutivo, o ventre é vetor 
de uma razão sensível, reunindo os contrários, 
fazendo-os interagir, coincidentemente. 

Em meado do século XIX, iniciou-se a 
revolução óptica por meio da invenção da 
câmera. Esse momento liberou as imagens da 
gaiola que as sequestrava sob uma autoridade 
tanto simbólica (de inspiração judaico-cristã) 
quanto logocêntrica (de origem greco-latina). As 
imagens vão, pois, multiplicar-se conforme uma 
maneira profana e secular, perdendo sua aura. 
No entanto, por volta da metade do século XX, 
com o advento da cibernética e do computador, 
as imagens acabaram surpreendendo. Interagir 
com a máquina tornou-se, agora, uma ativi-
dade expressiva, poética e alegre. Embora seja 
verdade que a máquina sempre amplie o espaço 
de controle e dominação, por processos repe-
tidos e mecânicos, há, porém, uma espécie de 
sincretismo no qual as novas tribos sociotécnicas 
coexistem junto às estruturas de dominação. 

A rebelião do imaginário se manifesta com 
clareza nas encenações, fóruns de discussão e 
diversos blogs e homepages onde a fantasia, 
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os fantasmas e outras fantasmagorias ocupam 
o essencial do espaço e do tempo. Razão, 
funcionalidade, utilitarismo não estão total-
mente ausentes, mas recebem uma porção 
congruente com sua importância. Ou, mais 
precisamente, por uma interessante inversão 
de polaridades, servirão tão somente como 
auxiliares de um real lúdico. Mestres que eram 
no passado, hoje tornam-se servos. Em suma, 
da mesma forma que se percebia o controle da 
Razão, as novas mídias eletrônicas produzem, 
agora, um efeito cada vez mais amplificado de 
uma estetização do cotidiano. 

Quanto a isso, é instrutivo observar quanto 
o festivo, o imaginário e o onírico coletivos 
tornam-se a regra do espaço “cibernético”. E, 
assim, contaminam tanto o território privado 
quanto a esfera pública. Na racionalização gene-
ralizada da existência, quando se constituiu o 
contrato social, vemos erigir isso que foi, colo-
quialmente, chamado de “muro da vida privada”. 
Sob os ataques do role-playing games e blogs, 
esse muro, quando não é completamente derru-
bado, torna-se, ao menos, poroso. 

O “cogito, ergo sum”, de Descartes, repou-
sava sobre uma importante revolução epistemo-
lógica: o fato de se pensar por si mesmo, desde 
que no confinamento da fortaleza do espírito 
individual. Hoje, porém, é exatamente o contrário 
que vemos expresso na ideia de “teia”, dentro da 
qual o compartilhamento de imagens faz com que 
sejamos pensados em relação ao Outro; que não 
existimos senão pelo e sob o olhar desse Outro. O 
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que não deixa de produzir, para usar a expressão 
de Durkheim, um “conformismo lógico”. 

Essa é a ligação que está em jogo em todos 
esses “sites”. A palavra “site”, a propósito, não é 
neutra. O tempo se contrai no espaço. Torna-se, 
por isso, um “site” (um lugar) que compartilho 
com os outros e a partir do qual posso “crescer”. 
A História, com “H” maiúsculo, a História da 
modernidade, segura de si mesma, cede lugar 
a essas pequenas histórias sem conteúdo real, 
mas que asseguram um laço, permitindo esse 
elo comum entre elas. Nesses “sites” comuni-
tários, para brincar com a eufonia das palavras, 
o lugar (lieu) faz o elo (lien). Na “fofoca do dia 
a dia” dessa “troca infinita”, usando as palavras 
de Blanchot, joga-se, por consequência, com 
“a profundidade do que é superficial”. Nossa 
atmosfera é, cada vez mais, sensível e libidinal, 
com a emoção, o desejo, a sedução e a ‘pele’, 
e que passam a ser os valores mais difundidos 
da nossa cultura. A sensibilidade e as emoções 
tomam, de fato, a frente das ideias e da bios 
misturando-se com a cultura “tecno”, em um 
processo de acelerada estetização geral da exis-
tência humana. Toda experiência transforma-se 
em “experiência sensível”. 

As redes eletrônicas atuais, incluindo Hi5, 
Facebook, Second Life, Twitter, confirmam que 
o discurso não pode deixar de nos ligar uns aos 
outros e que o Outro é sempre o nosso destino. 
Nestes “eco-sistemas” eletrônicos ocorrem uma 
hibridação. O Homo sapiens fundiu-se com o 
Homo numericus, fundiu-se com a lógica socio-
técnica. Pode-se dizer, nesse sentido, que se 
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chegou a algo semelhante ao surgimento de 
novas espécies animais. Mas talvez devêssemos 
ser ainda mais radicais. Esse processo de hibri-
dação começou com a linguagem (a escrita 
como proto-história, por assim dizer, retomando 
Derrida) e continuou através da imprensa, da 
fotografia (Benjamin); do gramofone, do cinema, 
da máquina de escrever (Kittler); do rádio e da 
televisão (Luhmann); e toma forma, hoje, nesta 
fusão de “bios” e techné, isto é, fusão do orgâ-
nico com o inorgânico da qual o cibernauta é 
uma clara ilustração. O triunfo da linguagem 
digital da comunicação, graças à intensa troca 
de mensagens, fotografias, vídeos, informações, 
mergulha-nos no mundo de uma cultura hiper-
comunicativa; ou seja, no “êxtase da comuni-
cação” (Baudrillard).

Hi5, Second life, Myspace, Facebook, Twitter, 
enfim, como já assinalamos, toda essa cultura, 
portanto, são variações do jogo de imagens e 
gastos improdutivos. Tudo isso é inútil, de alguma 
maneira, mas enfatiza o preço das coisas sem 
preço. Esses sites são as formas pós-modernas do 
Potlatch pré-moderno. O que permaneceu, como 
caráter residual, na sabedoria popular que “sabe” 
muito bem o adágio, por meio de um saber incor-
porado, que, às vezes, quem perde ganha. E que, 
na inutilidade do “bate-papo”, na irrelevância do 
blog ou no fórum de discussão, mesmo na obsce-
nidade da homepage, (re)encontra-se a sedimen-
tação do laço social.

Algo na esfera do sacramental, digamos. 
Isto é, tornando visível uma força invisível. Assim, 
o virtual das ciberculturas é bem uma maneira 
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de expressar o desejo do estar-junto. Através da 
agitação, do fervilhamento, captura os tremores 
de uma vida em gestação. Pode-se comparar 
esse novo elo espiritual à “noosfera” do padre 
Teilhard de Chardin. Essa aproximação não é 
anacrônica, na medida em que deixa claro que 
existem em tais laços invisíveis trocas virtuais, 
algo que, além de uma dimensão econômica, 
além de uma quantificação positivista, além das 
infraestruturas materiais, assegura uma coesão 
“societal”, cujas consequências não foram 
mensuradas. 

Jogadores online que, de Tóquio a Londres, 
passando por São Paulo ou Los Angeles, sem 
esquecer uma cidade tão remota nos Alpes ou 
nos Cárpatos, e que se exaurem em disputas 
intermináveis, estão conectados pelos elos 
mágicos do virtual. Mas a realidade deles tem 
uma eficácia muito mais forte do que os prin-
cípios da realidade comumente aceitos. Não 
será apenas porque sua vida cotidiana seja, em 
sentido estrito, determinada mesmo por esses 
jogos que os fascinam? Eles estão como que 
magnetizados por polaridades distantes e invisí-
veis. É exatamente essa a noosfera do virtual e 
da cibercultura. 

O “mistério” é o que une os iniciados entre 
si, aqueles que compartilham os mesmos mitos. 
Mas o que fez com que, no florescimento desses 
cultos, e enquanto eles tinham essas especifici-
dades bastante semelhantes, só o cristianismo 
sobrevivesse? Certamente, deve haver múltiplas 
razões para isso. Fiquemos com uma, em parti-
cular. Como um corpo que esconde (“secreta”, no 
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sentido de guardar em segredo) o que permite 
sua sobrevivência, as pequenas seitas cristãs vão 
esconder o dogma da comunhão dos santos, 
unindo os mortos aos vivos e estes, por sua vez, 
uns aos outros. 

A comunidade de Roma, pois, passa a estar 
unida, em espírito, à de Lyon, Narbonne, Braga, 
Milão. Cria-se ao mesmo tempo, dessa forma, 
em pontilhado, uma união que dará origem a 
uma Igreja de importância considerável e a uma 
cultura da qual toda a Europa se origina. Graças a 
essa “comunhão”, um comércio será estabelecido 
entre as várias igrejas locais. Trocas e compartilha-
mento passam a constituir um corpus mysticum, 
tirando daí todas as consequências doutrinárias 
e organizacionais da ligação de que abordamos. 

Voltemos, então, ao que se passa diante 
dos nossos olhos. Trata-se de um mesmo 
processo de iniciação, das mesmas trocas e do 
mesmo compartilhamento de todos os matizes. 
O peer-to-peer (ou P2P, o ponto a ponto) está na 
ordem do dia em muitas áreas. Da mesma forma, 
é por contaminação eletrônica que se desen-
volvem os fenômenos antiglobalização, a difusão 
das informações, os encontros frívolos ou sérios. 
Um termo traduz bem tudo isso: flash mob, a 
mobilização instantânea.

Mesmo na ordem do conhecimento, com 
os erros grosseiros e más ações que vemos, a 
Wikipedia tem a vantagem, sendo um símbolo, 
se for o caso, de um conhecimento que não vem 
mais do alto, que não emana mais de um poder 
vertical, mas se espalha como à imagem de uma 
potência de base, horizontalmente.
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Essas são apenas algumas pistas da 
cultura cibernética emergente. O desenvolvi-
mento tecnológico que tinha participado da 
“desmagificação” do mundo e contribuiu para 
o isolamento dos indivíduos, isso que podemos 
chamar de solidão gregária, inverte-se no seu 
contrário e contribui para uma nova aliança: 
estar, sempre, em contato, em união, em comu-
nhão, estar conectado.

Sim, é de fato uma nova cultura que se 
desenvolve com a Internet, a nova América de 
um novo arquivo cultural.

O “ciberespaço” é um elo, de contornos 
indefinidos, infinitos, onde, de maneira matricial, 
elabora-se o encontro com o Outro, em que se 
reforça o corpo social. Não podemos afirmar, 
portanto, que ele constitui a comunhão dos 
santos pós-moderna?



149“Net-ativismo”: do mito tradicional  
à cibercultura pós-moderna
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POSFÁCIO

Ao longo deste livro, como o leitor 
pôde observar, Michel Maffesoli, novamente, 
expressou de forma cristalina seu estilo inte-
lectual sedutor. De forma magistral e paciente, 
o autor, ao problematizar aspectos do triba-
lismo, do net-ativismo, do consumo, da socia-
lidade, do imaginário, da deontologia, entre 
outros, demonstrou, por meio de um olhar 
apurado e atento, a saturação e os limites do 
racionalismo; como se efetivou a transição da 
modernidade para a pós-modernidade; a difi-
culdade que alguns membros da intelligentsia 
acadêmica têm enfrentado ao tentar descrever 
os fenômenos da sociedade pós-moderna; 
problemas decorrentes da rigidez racionalista 
e do enclausuramento de alguns conceitos, 
os quais imperaram na modernidade e que 
não auxiliam a compreensão da sociedade  
pós-moderna, entre outros. 

O theatrum mundi pós-moderno  
constituiu-se em um livro de leitura rápida e agra-
dável. Ao final da leitura, o leitor tem a sensação 
de acabar de ter ouvido uma agradável música, 
que nos faz meditar a respeito de diversos 
assuntos. Isso se deve tanto ao estilo de escrita, 
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leve e atraente, que são características próprias 
de Michel Maffesoli, quanto à sensibilidade e ao 
olhar aguçado dos professores, Douglas Borges 
Candido e Fabiano Incerti, que, com total maes-
tria, selecionaram os textos para compor o livro. 
A cada vez que lemos uma obra traduzida, de 
certa forma, fazemos a leitura por meio de um 
intérprete, o tradutor. Por isso, também, merece 
destaque a requintada tradução elaborada por 
Eduardo Portanova Barros, em que sua preocu-
pação e zelo com o leitor se manifestaram por 
constantes notas explicativas, as quais, por si só, 
se tornam uma leitura à parte. Isso demonstra 
o cuidado que o tradutor teve ao, para além de 
traduzir, dirimir possíveis dúvidas que pudessem 
aparecer. Portanto, decorrente da sensibili-
dade de Michel Maffesoli, acrescida do avultado 
trabalho desenvolvido pelos organizadores e 
pelo tradutor, o leitor encontrou, ao longo de 
todo o livro, uma leitura agradável, instigante 
e convincente. O resultado dessa composição, 
para quem lê, é uma reflexão original e crítica 
a respeito dos assuntos abordados. Portanto, 
como apontamos acima, este livro constituiu-se 
em uma partitura musical aos olhos e ouvidos 
do leitor. 

Na obra Elogio da razão sensível, que, 
por sinal, recomendamos fortemente que seja 
apreciada vagarosamente, pari passu com 
esta, em função dos conteúdos serem comple-
mentares, Michel Maffesoli apresentou uma 
sugestão sobre como apreciar obras como esta, 
cuja leitura o leitor acabou de finalizar. A esse 
respeito, afirma ele:
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É em termos de composição 
musical que se deve encarar a questão: 
nada de abertura em fanfarra. Mas 
avançar primeiro, moderato, passando 
progressivamente a allegretto e assim 
por diante. É o corpo social que compõe 
a partitura, é preciso seguir seu compas-
so. Nossa análise será da mesma ordem: 
fazendo, bem lentamente, a crítica da 
razão abstrata, ela procurará, mais viva-
mente, surpreender a razão interna em 
ação nos fenômenos sociais, em seguida 
proporá, em crescendo, abordar a deli-
cada questão da experiência vivida, do 
senso comum que é a expressão desta, e 
da temática do sensível, que bem pode-
ria ser a marca da pós-modernidade.135 

Portanto, a leitura/partitura musical, que 
o leitor ora finaliza, foi densa e leve, ao mesmo 
tempo. Densa, em função da maneira com a qual 
Michel Maffesoli abordou, de forma precisa, ques-
tões do campo da teoria e metodologia. Porém, 
leve, decorrente do estilo musical adotado, razão 
pela qual a leitura se tornou extremamente 
prazerosa, rápida e instigante. 

Se, por um lado, Michel Maffesoli apre-
sentou ao leitor um estilo de escrita comu-
mente ignorado em livros acadêmicos, por 
outro, demonstrando sua herança durandiana, 
não abriu mão de oferecer orientações episte-
mológicas para auxiliar quem tenha interesse em 

135 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível.	Rio	de	Janeiro:	Vozes,	
1998,	p.	16.	
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compreender as dinâmicas que regem a socie-
dade pós-moderna. Isso porque já não são passí-
veis de serem explicadas por meio de conceitos 
que tiveram sua pertinência e validade datadas. 

Com muita autenticidade, o autor apre-
sentou, ao longo deste livro, aquilo que desig-
namos como as novas regras do método socio-
lógico. É preciso ressaltar que Michel Maffesoli, 
em nenhum momento, utiliza a expressão novas 
regras do método sociológico para evocar sua 
proposta metodológica. Somos nós que, ao 
final da leitura deste livro, estamos fazendo essa 
alusão. O autor prefere utilizar a denominação 
‘sociologia formista’ para designar sua proposta 
epistemológica. O formismo não tem a pretensão 
moralizante e autoritária, que é característica de 
alguns conceitos racionalistas. O formismo é do 
âmbito da sociologia da carícia. Segundo Michel 
Maffesoli, essa proposta acariciante consiste em 
um “pensamento de acompanhamento, uma 
‘metanoia’ (que pensa ao lado), por oposição à 
‘paranoia’ (que pensa de um modo impositivo), 
próprio da modernidade”.

As novas regras do método sociológico, 
também, podem ser percebidas como um manual 
de antimetodologia racionalista. Michel Maffesoli 
demonstrou, ao longo deste livro, não ser contra 
a teoria, mas, sim, contrário ao caráter asfixiante 
de alguns conceitos racionalistas. Evidenciou que, 
na sociologia da carícia, a ideia de método remete 
à perspectiva de encaminhamento, de orientação, 
de abertura e não de enclausuramento, de camisa 
de força, de julgamento moral. À medida que este 
livro apresentou os limites do racionalismo, o autor 
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ofereceu alternativas para uma compreensão 
sensível e atenta às potências da vida social e do 
hedonismo cotidiano.

O leitor, que estava acostumado a ler obras 
de epistemologia, escritas em estilo normativo, 
percebeu o quanto se torna mais interessante 
quando o autor opta por outro caminho, tal 
como ocorreu aqui. Ao se filiar à perspectiva de 
abordagem compreensiva, o autor apresentou 
alternativas para se compreender a sociedade 
complexa que, por vezes, em nome do racio-
nalismo, tem sido ofuscada. Assim, ao longo da 
leitura, foi possível perceber que, enquanto o 
racionalismo tem a pretensão de classificar as 
coisas dentro de categorias explicativas, a abor-
dagem, proposta por Maffesoli, ao não ter a 
pretensão explicativa, contenta-se em descrever 
a lógica própria de um determinado fenômeno. 
Com isso, ele demonstrou preferir a humildade 
das coisas à pretensão dos conceitos.

Não se trata, como vimos, de negar a 
importância dos trabalhos elaborados a partir 
do racionalismo científico, mas, antes, de 
demonstrar que existem alternativas de se 
produzirem outros saberes acadêmicos. Um 
dos desafios lançados pela pós-modernidade 
é, justamente, a abertura de espírito, o pluri-
culturalismo. A hegemonia de pensamento 
foi característica da modernidade, de maneira 
que, gradativamente, está perdendo espaço. O 
que as novas regras do método sociológico, de 
Michel Maffesoli, demonstram é a importância 
de se fugir dos enclausuramentos de qualquer 
ordem. Conforme bem ressaltou o autor, em 
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seu lugar, permite-se a abertura com vistas 
ao não aprisionamento por parte de modelos 
e conceitos, nos quais a preocupação não está 
em criar ou atualizar uma teoria, mas, antes, 
contenta-se com a intenção de fazer pensar.

Diversos temas foram abordados de 
maneira plural nesta obra. Porém, há um aspecto 
que une os capítulos: a necessidade de a intelli-
gentsia adotar uma postura intelectual que seja 
capaz de explicar os fenômenos atuais, também 
de forma atual. Isto é, quem não considera isso, 
gradualmente, estará distanciado da capacidade 
de enxergar o que, a cada dia, surge de forma 
diferente no cotidiano. Vimos que as evidências 
teóricas, que permitiram analisar a modernidade, 
não mais permitem compreender o que está 
evidente na pós-modernidade. Uma das lições 
que o autor nos deixou é a necessidade de, aos 
poucos, adotar uma atitude fenomenológica de 
voltar às coisas mesmas. Atualmente, não basta 
apenas dominar conceitos teóricos. É preciso ter 
sabedoria para não cair em armadilhas de fana-
tismos teóricos que, por vezes, mais limitam do 
que auxiliam a compreensão dos fenômenos coti-
dianos. Ao final desta obra, o leitor pôde perceber 
que os fenômenos da pós-modernidade nem 
sempre se encaixam dentro de opiniões teóricas 
estabelecidas a priori.

Michel Maffesoli, numa atitude weberiana, 
demonstrou não estar preocupado com o dever 
ser, mas, sobretudo, em apresentar alternativas 
que auxiliem as análises do cotidiano como ele 
é, não como deveria ser. Por fim, foi magistral a 
maneira como o autor demonstrou, ao longo do 
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livro, que, no tocante à pós-modernidade, não é 
preciso concordar com ela. Ao intelectual, cabe a 
tarefa de reconhecê-la. Como dissemos acima, o 
livro é de rápida leitura. Porém, muitas questões 
ficarão fervilhando na cabeça do leitor. Afinal, 
este é um daqueles livros que, realmente, nos 
fazem pensar.

Fábio Lopes Alves136

Outubro de 2020.

136	Doutor	em	Ciências	Sociais	e	Professor	do	Programa	de	Pós-gradu-
ação	em	Sociedade,	Cultura	e	Fronteiras	da	Unioeste-PR.
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sociólogo contemporâneo Michel 
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a forma de uma espiral. Para dizê-lo ainda 
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