
Ética e Estética na modernidade 

Determinar os limites da formação do homem é um velho problema do Estado democrático. 

Na sociedade democrática senhorial da Antigüidade o caminho dos deuses e o caminho dos animais 

estava vedado aos homens, pois ambos faziam surgir terríveis ameaças para o corpo social. Os 

homens que trilhavam estes caminhos traziam para a sociedade os riscos da tirania (deus) e da 

degradação (animal), sendo por isto punidos pelas leis sociais através das práticas do ostracismo e 

da exclusão. O homem da democracia senhorial era determinado no tênue intervalo entre esses 

limites externos representados pela divindade e animalidade.1 

Na democracia atual os limites foram interiorizados no homem, através da finitude, 

eliminando todo além para suas fronteiras.2 A arte e a loucura, desta forma, são transformadas nos 

limites interiores, dentro dos quais o homem moderno é constituído. Elas se confundem com as 

duas fronteiras da estrutura simbólica, estrutura dentro da qual, supostamente, o homem se faz e 

para além da qual ele submergiria. Se o indivíduo for lançado para fora da estrutura simbólica ele 

mergulhará na dimensão inumana da criação (arte) e da morte (loucura), pagando por esta 

transgressão com o sofrimento de seu viver. As antigas esferas do divino e da animalidade, limites 

externos da determinação do homem, foram interiorizadas sob a forma dos predicados dos termos 

anteriores marcados com o signo da negatividade. 

Qualquer pretensão de auto-determinação de um movimento ameaça a necessidade da troca 

como fundamento do sistema de consumo na sociedade. A miséria e o encarceramento são as 

formas modernas de punição social para os que trazem os riscos do frenesi e da apatia para o corpo 

da sociedade. A subjetividade deve fundar a forma simbólica da troca na necessidade da alteridade 

e na ameaça da morte, transformando todo poder de seleção numa escolha entre o consumo e a 

consumação. Doravante a vontade do artista será povoada por pulsões fatais e o frenesi do louco 

encontrará na catatonia sua mais profunda explicação.3 

                                                 
1 Cf. Jean-Pierre Vernant, Entre bêtes et dieux In Mithe et Societé en Grèce Ancienne, Paris, Maspero, 1982, pp.141-
176. 
2 Sobre o sentido do limite e do negativo para a definição do homem no sistema kantiano ver Jean Lacroix, Kant e o 
Kantismo, Porto, Rés, s/d, pp.77-114; sobre a finitude como característica da fundação do homem da democracia de 
consumo ver Michel Foucault, Analítica da Finitude In As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências 
humanas, São Paulo, Martins Fontes, 1987. 
3 Cf. Gilles Deleuze e Felix Guattari, Psicanálise e Etnologia In O Anti-Édipo, Rio de Janeiro, Imago, 1976, pp. 211-
233. 



A arte exprimiria o problema estético da harmonização e proporcionalização de cada objeto 

sensível para uma sensibilidade; e a loucura manifestaria o problema da desarmonia e desproporção 

de uma sensibilidade para a apreensão de qualquer objeto sensível. Colocadas nesta perspectiva 

elas parecem demarcar os limites do senso comum da sensibilidade humana, tornando-se as 

fronteiras para além das quais a experiência subjetiva do mundo submerge no abismo do informe e 

do disforme. A sensibilidade só pode ser objeto de um cultivo se for determinada pelas formas 

superiores do prazer e do desprazer, dadas na experiência do belo e do sublime. Através do belo e 

do sublime a subjetividade se objetiva, ganhando possibilidade de ser apreendida e tornando-se um 

objeto passível de reflexão. O belo e o sublime tornam-se, então, as condições objetivas de 

possibilidade de qualquer subjetividade. Eles encarnariam a experiência de alteridade onde as 

faculdades se refletem através da sensibilidade, tanto na identidade singular de uma imagem quanto 

na totalidade disforme de um impulso. 

O limite negativo surge com a presença da culpa na consciência humana. A culpa é o signo 

do fracasso da aspiração do sujeito à liberdade. Desta maneira a determinação da Lei pelo 

imperativo categórico kantiano tem a forma empírica da culpa e a forma a priori do dever. A Lei à 

qual o desejo se submete, na busca por autonomia, é uma pura forma do dever, sem qualquer 

conteúdo positivo que não a conjugação da universalidade com a necessidade.4 O ilimitado 

negativo surge a partir da presença no pensamento da esperança numa predestinação moral, como 

signo do encontro de um livre acordo sensível entre as faculdades do homem. Este livre acordo ‚ 

realizado através das experiências do belo e do sublime, que fundam uma pura harmonia subjetiva e 

dão uma destinação supra-sensível para as faculdades. 5 

Dessa dupla negatividade vão ser extraídos os dois limites modernos, fundadores do homem 

da democracia de consumo em sua relação com a sociedade (esfera prática) e consigo (esfera sen-

sível): a arte e a loucura. Por um lado a arte pertence à heautonomia da sensibilidade - a 

receptividade -, como aspiração de uma unidade supra-sensível, gerando uma comunhão de 

interesse entre sensibilidade e razão. Por outro lado, a loucura não pertence mais à sensibilidade - 

puramente receptiva - e sim à razão, puramente espontânea e sem qualquer receptividade, quando, 

movida por seu impulso legislador, ultrapassa a esfera do desejo de determinação do sujeito finito 

                                                 
4 A esse respeito ver o comentário de Gilles Deleuze sobre a imagem moderna da lei fundada pela crítica kantiana em 
seu trabalho Apresentação de Sacher-Masoch, Rio de Janeiro, Taurus, 1983, pp.88-98. 
5 A este respeito ver Jean Lacroix, Kant e o Kantismo, Porto, Rés, s/d, pp.78-83. Sobre o ilimitado negativo ver também 
Gilles Deleuze, Para Ler Kant, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1976, pp.65-86. 



por si próprio e invade o mundo, esfera da alteridade em cujo domínio cabe-lhe o exercício 

especulativo do conhecimento. 

A determinação da loucura e da arte como limites da prática e da geração procura bloquear 

suas atividades nas fronteiras da utilidade e do benefício para o gênero humano. Limites que 

demarcam, desta maneira, o alcance do jogo sensível, subordinando-o à mediação das formas 

empíricas e transcendentais de uma sensibilidade subjetiva genérica. Tenta-se garantir, desta 

maneira, que toda percepção e toda ação só se comuniquem através do senso comum ou do bom 

senso afetivo. Na sociedade democrática de consumo, gosto não se discute. Enquanto o gosto 

permanece fora da esfera das discussões objetivas, a sensibilidade permanece presa aos castigos e 

recompensas da dominação, e a subjetividade não conhece outros valores que não os de aprovação 

e reprovação. 

Este sistema perverso de repartição garantiria a melhoria adaptativa da espécie de modo que 

a desgraça malfazeja de uns poucos pobres coitados - imersos no horror da arte e no terror da 

loucura - significasse a bem aventurada salvação que elevaria as idéias e ampliaria a liberdade do 

ser humano. A partir de Kant chega-se mesmo a enunciar uma fórmula que eternizaria esta divisão 

das esferas de atividade, exprimindo o escárnio desta visão. Ao rigor experimental do 

conhecimento e à submissão imperativa do desejo - geradores da exatidão do discurso científico 

para o conhecimento e da integral obediência prática para a política - seria contraposta uma 

saudável anarquia para o debate cultural. A cultura constituiria a esfera heautonoma do livre acordo 

na sociedade, lugar da esperança de uma identidade de essência entre a produção e o consumo. Não 

cabendo ao campo cultural tomar nenhuma decisão importante no campo social, poder-se-ia 

experimentar anarquicamente nele. 

Quando uma experimentação anárquica prevalecer na determinação da sociedade, ela vai 

sofrer as convulsões revolucionárias capazes de ameaçá-la com o naufrágio ou a dissolução. Mas se 

a determinação social permanecer cristalizada nos limites de sua atualidade, esta rigidez oferecerá 

uma ameaça ainda mais grave. Pois se a sociedade desconhecer a fissura que atravessa a unidade de 

seu corpo, vai expor-se às súbitas irrupções do que escapa, pouco a pouco, imperceptivelmente, à 

sua determinação. A livre experimentação no campo cultural pode provocar o aumento do controle 

do corpo social ao revelar possibilidades de união e acordo até então desconhecidas e 

impraticáveis. Permite, também, para um Estado atento, a apreensão dos impulsos que escapam à 

estratificação social. O Estado pode medir a amplitude de suas pressões sobre o corpo da sociedade 



e localizar as áreas onde esta pressão se manifesta. Deste modo, mesmo que seja impossível a 

integração destes impulsos como práticas institucionalizadas, o Estado pode recuperar 

positivamente sua atividade para o campo estratificado, segregando suas manifestações nos limites 

de alguma instituição. Por isso, ainda hoje se pode ouvir o suspiro dos kantianos demandando mais 

anarquia cultural para o consumo de seu taedium vitae. A cultura deve ser louca e criativa, colorida 

de idéias e liberdades. Só assim compensaria o desencanto crítico do conhecimento, com seus 

ideais de liberdade frustrados, e o desalento prático da política, com suas liberdades ideais falidas. 

A arte e a loucura vão ser valorizadas pelo Estado burguês, a partir do século XIX, pelos 

ideais de liberdade e pela liberdade de idéias que ambas supostamente suscitariam. Elas devem 

recobrir os limites da prática com ideais e os limites do conhecimento com devaneios para fazer da 

esperança o acalanto capaz de conter, com suas promessas, o desespero ou a revolta na sociedade. 

Entretanto, para servir positivamente aos interesses do Estado e da estratificação social, deve-se 

confrontar a positividade de seu produto, no campo das práticas ou da teoria, com a negatividade de 

sua produção para aquele que padece sob sua pressão. A infelicidade da vida do louco e do artista 

devem ser assinaladas de forma a demarcar claramente, para o entendimento da sociedade, a 

fronteira entre o positivo e o negativo no campo das suas práticas. O artista está separado do louco 

apenas por um acaso feliz e fortuito, incapaz de ser explicado de forma geral, por seu caráter 

singular. A positividade da arte só pode ser apreendido em seu produto, que serve para a reflexão 

do gênero. A vida do artista e do louco, porém, padece dos mesmos exageros e da mesma 

inconstância das paixões. Ambos estariam condenados a imensos sofrimentos capazes de 

ultrapassar os limites do suportável para o homem comum. 

Este quadro revela o projeto da cultura, na medida em que se subordina aos interesses do 

Estado, como um projeto genérico cujo sentido seria devolver o animal humano ao leito comum de 

uma generalidade. Para o projeto genérico a etnia visaria a geração de valores universais e 

necessários capazes de unificar as coletividades humanas sob uma mesma forma. Trata-se para esse 

projeto de homogeneizar a individuação humana para conter sua variação nos limites dos valores 

que legitimam o Estado como forma superior do governo das coletividades. Mas enquanto a 

individuação dos animais genéricos se faz adaptando as capacidades de seus corpos aos 

constrangimentos que o meio lhes impõe, a do homem, como animal étnico, se constitui inventando 

seus próprios valores. O homem subordina as potencialidades de seu meio psíquico e coletivo ao 

aumento de autonomia individual dentro do movimento de individuação. Durante muito tempo 



pensou-se a etnia em termos da necessidade de se instaurar uma harmonia sensível entre um 

contemplador e o mundo circundante. Na modernidade o interesse numa harmonização entre o 

percebido e o pensante não pode mais se sustentar, pois as relações que regem a percepção e o 

pensamento foram, elas próprias, colocadas em questão. Estas relações não são mais capazes de 

estabelecer um vínculo entre o homem e o mundo, pressuposto básico da necessidade de 

harmonização. Segundo Nietzsche e Benjamin o que caracteriza a atitude - o ethos - do homem 

moderno face ao seu mundo é um profundo niilismo e uma grande melancolia. O fato deste vínculo 

ter se quebrado sem que a etnia se dissolvesse nos leva a pensar que a geração dos valores étnicos é 

independente da necessidade de harmonização. O homem é um animal étnico que não se limita a 

adaptar uma exterioridade às suas exigências, mas submete sua interioridade a exigências 

inventadas por sua própria individuação. A etnia não é dada, ela precisa ser construída passo a 

passo, e os símbolos e as técnicas são as forças investidas na confecção dos valores étnicos. 

O símbolo e a técnica, porém, não foram inventados para dominar o passado e o futuro 

garantindo a permanência dos valores no presente. Eles surgem para modificar o passado e o futuro 

inscrevendo neles os valores inventados e extraídos da variação do presente. O sentido do símbolo 

é o trágico, pois ele investe na cisão do presente para avaliar o que nele se passa, selecionando o 

valor do que passa pela intensidade da atividade do avaliador. O sentido da técnica é a catástrofe, 

pois ela investe na passagem do presente para medir o que nele se desfaz, precipitando no que passa 

os gestos decisivos da transformação. 

Em nossa perspectiva os sistemas estéticos são dispositivos destinados a fixar e subordinar a 

sensibilidade à invariância de certas formalizações afetivas de interesse do Estado e suas 

instituições. O objetivo é fazer do homem um animal previsível, confiável, capaz de dominar sua 

inconstância e sua variabilidade pondo-as a serviço das exigências da dominação social. O domínio 

dos sistemas estéticos sobre as capacidades artísticas - a sistematização da sensibilidade sob a 

dependência das formas afetivas dominantes - é uma invenção do Estado democrático para do-

mesticar o homem. Visa garantir uma subjetividade dócil e maleável aos seus interesses, de modo a 

eliminar os riscos de uma hybris ou de um pathos irromperem nas relações sociais. Esta irrupção 

poria em risco a coesão do corpo social, baseado na subordinação das práticas coletivas aos centros 

de dominação e comando. Os sistemas estéticos garantem uma limitação da atividade política às 

formas dominantes de afetividade, agrilhoando a liberdade ética às medidas da moral e aos valores 

do conhecimento. 


