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Questão: Na Obra “O Divino Mercado: A revolução cultural liberal”, Dany-Robert 

Dufour explora dez consequências para confirmar a sua hipótese central. Uma das 

consequências trata da relação com o transcendental. Ao tratar sobre o tema, no 4º 

capítulo, o Autor responde ao questionamento do que distingue a modernidade da pós 

modernidade. Discorra sobre as diferenças apontadas e o diagnóstico apresentado 

para a atual fase que repercute na subjetivação. 

Resposta-padrão: Para o autor “a modernidade nada mais é do que o equilíbrio 

instável que vem se instituindo ao longo dos dois últimos séculos entre duas 

necessidades adversas: a da desregulamentação moral (promoção do egoísmo) e da 

regulamentação moral (instituição de um imperativo categórico e escolha de princípios 

reguladores).” p. 116 

Em virtude da dupla necessidade era possível viver, na época moderna, à margem do 

rebanho, isto é, dentro e fora. Dentro: “no rebanho de Deus, no rebanho de um 

qualquer grande Sujeito pronto a contar suas ovelhas ou na grande tropa dos 

mercadores”. “E fora, isto é, a caminho, graças ao transcendental, rumo a uma 

individualização em processo”. (p. 116) 

Para o autor, “é como se a grande sabedoria da modernidade tivesse sido nunca 

decidir em favor de um campo ou de outro”. O equilíbrio constante entre 

regulamentação e desregulamentação passou de geração em geração, sem jamais se 

resolver ou perder a força, num equilíbrio instável, mas fecundo.  

Por sua vez, a pós modernidade é caracterizada pelo rompimento desse equilíbrio, em 

que preveleceu a desregulamentação. Provavelmente, explica o autor, porque demos 

mais importância ao egoísmo à la Smith. “O equilíbrio degradou-se à medida que a 

zona transcedental daquilo que “não tinha preço mas dignidade” (Kant) encolheu em 

proveito do princípio liberal segundo o qual tudo tem preço”. (p. 116) 



 

 

“A ideia de dignidade exige ser sustentada por uma vontade que ultrapasse aquela 

apenas do indivíduo. Se nenhuma vontade política a sustentar como lugar onde 

prevalece  a necessidade de uma subtração de gozo mercantil, esse princípio da 

dignidade só pode passar ao segundo plano do espírito dos indivíduos.”(p. 117) 

Para o Autor, a consequência em matéria de liberação, a ruptura do equilíbrio entre 

liberalismo e transcendentalismo, conduz a uma regressão histórica, a uma nova 

religião que esmaga os homens e os transforma em massas. “Com efeito, só é possível 

então cair de novo no rebanho – no caso hoje em questão, o rebanho ego-gregário dos 

consumidores, esquizofrenizados o bastante para serem incessantemente levados de 

um objeto ao outro.” Em decorrência disso, há fortes chances de surgir a insatisfação, 

que me conduzirá ao velho rebanho de adoradores.  

“Ou seja, uma dupla alienação - pelo mercado primeiro e pela religião em seguida -, 

tudo, é claro,  acreditando-me  perfeitamente livre, já que me “liberei” de todo 

princípio regulador.”(p. 117)  

 

 

 


