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RESUMO: O presente artigo trata de alguns temas relevantes para o debate acerca das relações sociais na 
sociedade contemporânea. A discussão do desencaixe na sociedade promovida por Giddens (1991), sob 
o ponto de vista do dinheiro e do esclarecimento traz à tona problemas essenciais que a atual sociedade 
precisa solucionar, se não hoje, num futuro muito próximo. A premissa do dinheiro como tutor das 
pessoas e a negligência dessas em relação à busca pelo esclarecimento, norteou este trabalho, que teve 
por objetivo, mostrar a aplicabilidade de teorias passadas nas primeiras décadas do século XXI. Para 
tanto, no caminho percorrido dentro da metodologia foram selecionadas algumas obras e autores através 
de uma simples pesquisa bibliográfica, donde foi redigida a parte inicial do artigo que faz referências 
ao dinheiro, tanto como moeda, mas principalmente enquanto mercadoria, que circula livremente 
no seio da sociedade. A segunda parte do texto, também oriunda da seleção de alguns autores trata 
especificamente do esclarecimento, ou da falta dele, evidenciada mormente nos estudos de Immanuel 
Kant (1784) e de Adorno e Horkheimer (1985), e como essa ausência afeta a vida em sociedade. A 
terceira parte apresentou o próprio desencaixe das relações sociais, relacionado tanto ao dinheiro quanto 
ao esclarecimento, buscando-se tanto o confronto quanto o elo de ambas as teorias. Ao final do trabalho, 
são feitas considerações acerca do debate, ressaltando os diversos pontos de vista, bem como um alerta 
ao momento vivido pela sociedade contemporânea.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo expor algumas das teorias estudadas pelo sociólogo britânico 
Anthony Giddens, sob a perspectiva de buscar compreendê-las no mundo contemporâneo, bem como de 
suas inter-relações, e na forma como as mesmas afetam as relações sociais atuais.

Não foi pretensão desse artigo esgotar os temas envolvidos nem tampouco procurar todas as 
respostas às situações aqui evidenciadas. Buscou-se assim, de forma simples e inteligível, refletir acerca 
dos assuntos, relacionando-os e compreendendo os entendimentos sob o prisma da atualidade.

 Num primeiro momento, expuseram-se alguns conhecimentos acerca do tema “Dinheiro”, 
demonstrando sua importância, seu poder e suas relações dentro da sociedade moderna. Para tanto, 
convidou-se ao debate, autores clássicos como Marx, Simmel e o próprio Giddens. 

Em seguida, foram explanados os saberes relacionados ao tema “Esclarecimento”, buscando-se 



6 7

da mesma forma, a compreensão, o entendimento e, especialmente, a sua aplicabilidade nos dias atuais. 
Nesse contexto, as discussões foram emanadas principalmente pelo filósofo Immanuel Kant e pelos 
sociólogos alemães, Theodor Adorno e Max Horkheimer.

O último dos temas apresentados foi o “desencaixe”, que na visão de Giddens, altera as relações 
sociais existentes, deixando claro como o dinheiro afeta ou influencia estas relações.

Por fim, esse desencaixe é debatido tanto sob a ótica do esclarecimento quanto da perspectiva do 
dinheiro, evidenciando situações conflitantes, que necessitam passar por uma discussão mais ampla, e 
que afetam diretamente a sociedade contemporânea.

O DINHEIRO

“O dinheiro é o Deus da época moderna”. A frase do sociólogo alemão Georg Simmel (1998, 
p. 36) causa impacto, mas é adequada como ponto de partida para um debate relevante na atualidade: o 
poder do dinheiro na sociedade moderna. 

Dizer que o dinheiro influencia o indivíduo e, por consequência, toda uma sociedade é redundante. 
Porém, o fascínio que ele causa nas pessoas o traz sempre às discussões, pois a sua força para desagregar, 
desarticular e desencaixar uma sociedade parece sem fim e de difícil combate.

A mudança do valor de uso da mercadoria para o valor de troca e a visão do dinheiro também 
como mercadoria, refletidos e expostos por Marx há tanto tempo, são conceitos cada vez mais atuais, onde 
é possível visualizar o dinheiro como eixo central de uma engrenagem que tem por objetivo convergir 
todos os pensamentos e ações para uma visão econômica.

Um venderá uma mercadoria presente, o outro comprará sem pagar imediatamente na qualidade 
de representante de dinheiro convencionado. O vendedor torna-se credor e comprador devedor: 
o dinheiro adquire uma nova função, torna-se meio de paga. (MARX, 2008, p. 71).

Giddens corrobora com a afirmação, ao dizer que “A natureza do dinheiro tem sido amplamente 
discutida em sociologia e constitui obviamente uma preocupação permanente da economia”. (Giddens, 
1991, p. 32). 

O problema, no entanto, não é especificamente na economia, mas em como o dinheiro transcende 
o lado econômico, passando pelas relações familiares, pessoais e afetivas e de uma forma geral no meio 
social. 

O dinheiro parece ubíquo, ocupando todos os tempos e espaços. Fala-se em dinheiro, estuda-se 
dinheiro, pensa-se em dinheiro a todo momento, especialmente em como ganhá-lo e como gastá-lo. Essa 
onipresença do dinheiro parece simplificar as relações, de tal forma que as distâncias se tornam menores 
e que a velocidade do tempo só se altera em relação a ele. 

Segundo Giddens (1991, p. 34), “O dinheiro, pode-se dizer, é um meio de retardar o tempo e 
assim separar as transações de um local particular de troca. [...] o dinheiro é um meio de distanciamento 
tempo-espaço”.

Desse modo, percebe-se que o dinheiro toma o espaço que outrora era do ser humano. Ele não se 
compara às pessoas, e sim, demonstra ser mais importante que elas. Como exemplo geral, o pai oferece 
ao filho o ganho de um automóvel, caso ele tenha êxito no próximo vestibular. A escola propõe um 
bônus financeiro aos professores que tiverem mais alunos aprovados em determinado concurso. E assim, 
o dinheiro vai tomando os espaços que antes pertenciam à educação, à ética, ao respeito, à vontade. O 
dinheiro sai da economia, dos sistemas de produção e passa a trafegar livremente pelas casas, escolas, 
igrejas, enfim, ele realmente está em todo lugar.

Esse trânsito livre do dinheiro por instituições, principalmente com o objetivo central de 
motivar as pessoas a agirem em determinadas situações de suas vidas, pode trazer malefícios a toda 
uma sociedade, uma vez que o indivíduo passa a tomar suas decisões posicionando o dinheiro sempre à 
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frente de sentimentos mais relevantes, como a cidadania e a própria satisfação pessoal.

A remuneração de crianças para que leiam livros pode levá-las a ler mais, mas também faz 
com que passem a encarar a leitura como um estorvo, e não como fonte de satisfação em si 
mesma. O leilão de vagas numa instituição de ensino pode aumentar sua renda, mas também 
corrói a integridade do estabelecimento e o valor de seu diploma. A contratação de mercenários 
estrangeiros em guerras talvez sirva para poupar a vida dos nossos cidadãos, mas corrompe o 
significado da cidadania. (SANDEL, 2013, p.14).

Atrelado a isso, cunha-se um novo termo, para explicar essa tomada de tempo-espaço pelo 
dinheiro: a motivação. É preciso motivar as pessoas a alcançarem os seus objetivos, a motivação é 
essencial ao ser humano. Cria-se então uma nova ideologia, a de que o ser humano trabalha, estuda, 
diverte-se, enfim, condiciona todas as suas ações pela possibilidade de troca. O dinheiro motiva as 
pessoas. No entender de Simmel (1979):

O dinheiro, com toda a sua ausência de cor e indiferença, torna-se o denominador comum de 
todos os valores; arranca irreparavelmente a essência das coisas, sua individualidade, seu valor 
específico e sua incomparabilidade. Todas as coisas flutuam com igual gravidade específica na 
corrente constante em movimento do dinheiro. (SIMMEL apud SOUZA e OËLZE, 1998, p. 
16).

A participação do dinheiro em todos os espaços e tempos torna-se clara com o advento do 
comércio eletrônico, através da internet. Não é necessária mais a presença dos dois indivíduos na relação 
de troca. Eles podem estar separados por uma longa distância, e mesmo assim negociam, compram e 
vendem o que desejarem. 

Segundo Sandel (2013, p. 11) “Vivemos numa época em que quase tudo pode ser comprado e 
vendido. [...] Não chegamos a essa situação por escolha deliberada. É quase como se a coisa tivesse se 
abatido sobre nós”.

Até mesmo nos momentos de mudança, o dinheiro parece se camuflar, e mostra novas roupagens 
a fim de se adequar às novas realidades. Assim aconteceu, por exemplo, no comércio eletrônico. 
Intensificou-se o uso de transferências bancárias, do uso dos cartões de débito e crédito, a geração de 
boletos com códigos de barras, os leitores óticos. Enfim, o dinheiro ocupando todos os espaços, ainda 
que esses agora sejam também virtuais.

[...] O poder do dinheiro de cobrir distâncias possibilita ao proprietário e à sua posse existirem 
tão afastados um do outro a ponto de cada um poder seguir seus próprios preceitos numa 
medida maior do que no período em que o proprietário e suas posses ainda permaneciam num 
relacionamento mútuo direto, quando todo engajamento econômico era também um engajamento 
pessoal. (SIMMEL apud GIDDENS, 1991, p. 35).

Entretanto, surge uma inquietação que certamente incomoda as pessoas. Como o dinheiro pode 
agir de forma ubíqua, sozinho? Ele se transforma? Ele se multiplica? A resposta pode ser encontrada em 
1848, no Manifesto do Partido Comunista, quando Marx afirmava que “o Estado é o comitê executivo 
da classe burguesa”.  Ou seja, a velha utopia de que o Estado é neutro parece tornar-se cada vez mais 
evidente.

Ratificando o entendimento de Marx, Giddens (1991) salienta que:

O dinheiro bancário é o reconhecimento de um débito privado até que ele se torne mais amplamente 
difundido. Este movimento para o dinheiro propriamente dito envolve a intervenção do Estado, 
que age como fiador do valor. Somente o Estado (o que significa aqui o Estado-nação moderno) 
está apto a transformar transações de débito privado em meios padronizados de pagamento – 
outras palavras, a colocar débito e crédito em equilíbrio no tocante a um número indefinido de 
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transações. (GIDDENS, 1991, p. 34).

Sendo assim, é possível inferir que o dinheiro circula livre e possui tanto poder, porque 
encontrou (e encontra) alguns parceiros, que viabilizaram (e ainda viabilizam) suas ações, retirando do 
seu caminho todos os obstáculos, e aqueles que porventura venham a aparecer, facilitando dessa forma 
a sua propagação. 

Nesse contexto, o dinheiro, pelo seu estado onipresente, caminha por áreas estratégicas, e 
porque não dizer perigosas, nas quais passa a exercer um poder de convencimento tão elevado, que pode 
transformar o ser humano em algo menor, ressaltando nele características inferiores, deixando-o à mercê 
de um mercado racional, onde o próprio homem vende sua força, seus sentimentos e finalmente, seu 
ávido desejo por conhecimento.

A partir desse panorama, vê-se o homem corrompido pelo dinheiro, sendo este último representante 
de uma racionalidade econômica, que perdura e evolui, diferentemente do ser humano, que passa a 
involuir, carregando consigo o medo, o descaso pelo saber e a ausência da busca pelo esclarecimento. 

Isto posto, infere-se que o homem fez a escolha pelo dinheiro, sendo este o seu tutor em todas as 
suas decisões, sejam elas pessoais ou profissionais, econômicas ou sociais. O dinheiro então passa a ter o 
domínio da situação e porque não dizer do homem também. Este, por sua vez, continua acreditando que 
tem a liberdade para poder mudar a trajetória, construir um novo caminho, mas não o faz, talvez porque, 
como diria Sartre “o homem está condenado a ser livre”. A liberdade de não ser esclarecido e de nomear 
o dinheiro como seu tutor.

O ESCLARECIMENTO

A palavra esclarecimento tem sua origem no signo “claro”, que segundo o Dicionário Etimológico 
da Língua Portuguesa (CUNHA, 2010, p. 207) significa “luminoso, brilhante, iluminado, nítido, 
inteligível”, dentre outros. O sentido de esclarecimento que se deseja expor neste texto é justamente o 
de tornar claro, especialmente quando se tem uma dúvida, quando não se tem certeza de algo. É preciso, 
portanto, esclarecer. 

Segundo Adorno e Horkheimer (1985, p. 17) “O programa do esclarecimento era o desencantamento 
do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber”. 

Nesse sentido, os autores entendem que, se não há a certeza, é preciso buscá-la. O entendimento 
humano sobre as coisas acontecerá quando ele (o homem) despertar que alguns saberes só serão 
alcançados pelo esforço árduo da pesquisa, do estudo, da dedicação e, especialmente, da vontade em 
conhecer o novo.

Immanuel Kant (1784, p. 01), filósofo prussiano, afirmava que “Esclarecimento (Aufklärung) 
significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável”. E continuava: “A 
minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro”. 

Para Kant, o homem tinha a capacidade de buscar respostas para suas dúvidas e problemas, 
através do seu entendimento. Todavia, o próprio homem era “preguiçoso” e “covarde”, pois preferia 
encontrar as respostas através de outras pessoas, que julgavam mais inteligentes ou preparadas. Entende-
se então essa minoridade, quando se procura respostas mais fáceis, sem nenhum tipo de esforço.

José Ingenieros, médico e filósofo argentino, definia esses homens menores, citados por Kant, 
como “rotineiros”:

Os rotineiros raciocinam com a lógica dos outros. Disciplinados pelo desejo alheio, encerram-
se em seu ficheiro social e catalogam-se como recrutas nas filas de um regimento. São dóceis 
à pressão do conjunto, maleáveis sob o peso da opinião pública que os amolda como um bom 
ceramista. Reduzidos a simples sombras, vivem da opinião alheia; ignoram a si mesmos, 
limitando-se a acreditar no que os outros acreditam. (INGENIEROS, 2011, p. 61-62).
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Percebe-se pelas afirmativas dos dois filósofos, que ambos acreditam que o homem possui 
capacidades (ou inteligência) suficientes para aprender, conhecer, saber; contudo, escolhe a opção mais 
simples de seguir os outros e acreditar no que eles acreditam.

Esse tipo de comportamento, dos chamados rotineiros, é explicado por Adorno e Horkheimer 
(1985, p. 17) tendo como causa principal, o embasamento nos seguintes pensamentos: “[...] a credulidade, 
a aversão à dúvida, a temeridade no responder, o vangloriar-se com o saber, a timidez no contradizer, o agir 
por interesse, a preguiça nas investigações pessoais, o fetichismo verbal, o deter-se em conhecimentos 
parciais [...]”.

A crença em determinadas pessoas ou deuses, está intimamente ligada à religião. Ela leva o 
indivíduo a deixar de lado a busca pelo conhecimento, para seguir ensinamentos que são repassados por 
“tutores instituídos”, conforme ensina Kant.

Corroborando com o exposto, Marx já dizia que “a religião é o ópio do povo”. Enquanto Adorno 
e Horkheimer (1985, p. 18) destacavam que “Desencantar o mundo é destruir o animismo”. Ainda 
segundo esses autores (1985, p. 22) “É a isso que a ciência dá fim. Nela não há nenhuma substitutividade 
específica: se ainda há animais sacrificiais, não há mais Deus”. O pensamento de Kant (1784, p. 08) 
converge com os demais autores, quando diz: “Situei o alvo principal do Esclarecimento, a saída do 
homem da minoridade da qual ele próprio é culpado, principalmente no domínio da religião [...]”.

Nessa mesma esteira de pensamento, a religião perde um pouco do seu poder, em razão da 
expansão do capitalismo. Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 35) “O animismo havia dotado a coisa de 
uma alma, o industrialismo coisifica as almas”. Tudo se transforma em mercadoria, como já alertado por 
Marx. O homem mais uma vez elege seus tutores, antes a religião, agora a economia.

Adorno e Horkheimer (1985, p. 35) insistem que: “O aparelho econômico, antes mesmo do 
planejamento total, já provê espontaneamente as mercadorias dos valores que decidem sobre o 
comportamento dos homens”. 

A noção de esclarecimento perde sua força e aqueles que achavam que conheciam, agora agem 
sob a tutela do dinheiro. Os homens parecem não ter mais ideais, ou se sim, estes estão vinculados a uma 
lógica econômica. 

A psicologia dos homens medíocres se caracteriza por um risco comum: a incapacidade de 
conceber uma perfeição, de formar um ideal. [...] pensam com a cabeça dos outros, compartilham 
a hipocrisia moral alheia e ajustam seu caráter à domesticidade convencional. [...] Não vivem a 
vida para si mesmos, mas para o fantasma que projetam na opinião de seus similares. Seu cérebro 
e seu coração estão igualmente entorpecidos como os polos de um ímã gasto. (INGENIEROS, 
2011, p. 54).

Nessa dialética do esclarecimento, o homem ocupa posição privilegiada, devendo, portanto, sair 
da minoridade e embrenhar-se pelo caminho da curiosidade. A busca pela informação, pelo aprendizado, 
pelo saber, deve ser contínua. 

O DESENCAIXE
O ser humano precisa ter o entendimento que é ele quem deve ditar as normas de sua vida 

e não o dinheiro ou o aparelho econômico. Agindo dessa forma, ele evitará a ocorrência dos chamados 
“desencaixes” dos sistemas sociais, que Giddens (1991, p. 31) conceitua como “[...] deslocamento das 
relações sociais de contextos locais de interação e sua restruturação através de extensões indefinidas de 
tempo-espaço”.

Percebe-se que as relações antes locais agora são globais. O que antes valia para um 
determinado grupo ou sociedade, na modernidade vale para todos. É como se houvesse ocorrido uma 
padronização de ideias, pensamentos, comportamentos e ações. O que parece é que todos passam a pensar 
e se comportar de forma igual, tendo como seus tutores as mesmas entidades. Neste caso específico, 
falar-se-á do dinheiro enquanto fator de desencaixe social.



10 11

Entretanto, torna-se necessário definir esses mecanismos de desencaixe que se encontram 
hoje presentes nas instituições sociais, as fichas simbólicas e os sistemas peritos. Ambos são definidos 
por Giddens (1991): 

Por fichas simbólicas quero significar meios de intercâmbio que podem ser “circulados” sem ter 
em vista as características dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer conjuntura 
particular. Por sistemas peritos quero me referir a sistemas de excelência técnica ou competência 
profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. 
(GIDDENS, 1991, p. 32 e 38).

A partir dessas definições, infere-se que o dinheiro, enquanto ficha simbólica, provoca o 
desencaixe das relações sociais, circulando entre elas com um papel fundamental de desarticulador. 
As pessoas perdem seu valor em razão do dinheiro. O trabalho se torna mercadoria, as relações são 
mercantilizadas e a busca para todas as respostas parece ter um único objetivo: a visão econômica. 

O dinheiro surge evidenciando a uniformização de comportamentos e as instituições modernas 
se transformam em agentes de propagação desse novo valor, o valor da troca. Não importa a raça, a 
cor, a religião ou qualquer outra individualidade, o dinheiro simboliza o poder e o status, agora, e em 
sociedades que em tempos remotos jamais pensariam nessa possibilidade. 

Da mesma forma vale enfatizar os sistemas peritos. Eles podem ser vistos aqui como profissionais 
especialistas em determinadas áreas: médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, administradores 
etc. Giddens (1991, p. 39) aponta que “Os sistemas peritos são mecanismos de desencaixe porque [...] 
removem as relações sociais das imediações do contexto”. 

Convém explicar que essa remoção, segundo Giddens (1991), separa a relação tempo-espaço, 
fornecendo garantias de expectativas. Como exemplo, para melhor entendimento, pode-se visualizar a 
construção de uma casa. Ao contratar o arquiteto ou engenheiro, o proprietário do terreno geralmente 
não tem conhecimentos sobre espaços, tempo de construção, materiais que serão usados, a qualidade ou 
não desses materiais, noções da parte elétrica, hidráulica e outros tantos itens. O proprietário, portanto, 
exerce uma relação de confiança com o profissional contratado, no tocante à qualidade e segurança da 
construção, como também no tempo de entrega dos serviços. 

Da mesma forma ocorre com a compra de um automóvel. O comprador confia no vendedor, 
que lhe dá garantias de que o veículo é bom e que atenderá às suas necessidades. Ao entrar no carro, 
o comprador além de confiar que o produto foi bem projetado e produzido, acredita que o sistema de 
trânsito funciona perfeitamente, com semáforos, estradas bem construídas e uma série de fatores que o 
fazem crer, sendo leigo, que tudo foi minimamente pensado e que realmente irá funcionar.

Giddens (1991, p. 39) critica esse comportamento ao dizer que “A confiança é inevitavelmente, 
em parte, um artigo de fé”. Daí é possível retomar o capítulo que trata do Esclarecimento. O homem 
simplesmente confia que nada de ruim acontecerá, e que ao realizar o pagamento por uma consulta, uma 
contratação ou mesmo a compra de um produto, tudo está resolvido.

Nesse sentido, ele paga pelos serviços de conhecimento prestados pelos “tutores”, assim 
denominados por Kant. Um exemplo bastante interessante e também crítico que convém citar é o 
relacionado à consultoria empresarial. O empresário, que muitas vezes possui formação superior em 
Administração, que deveria buscar conhecimento visando aplicá-lo em sua empresa, contrata um 
consultor, que também é formado em Administração, pagando-se altos valores pelos serviços, para 
apontar os problemas e soluções, que o próprio dono da empresa já conhece. 

Para embasar o exemplo anterior, é interessante retomar Kant, quando ele diz: “Não sou obrigado 
a refletir, se é suficiente pagar; outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa”. Vê-se aqui, portanto, 
a clara aplicação da ficha simbólica do dinheiro e do sistema perito baseado na confiança. E mais, é 
preciso refletir que esse comportamento não é individual, mas de grande parte da sociedade moderna.

A pergunta, portanto, que surge, é a seguinte: Num futuro próximo, aonde estará ou chegará a 
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sociedade moderna, desesclarecida e tutoreada pelo dinheiro? A resposta não se se sabe, nem é pretensão 
deste estudo. Contudo, é possível imaginar que, brevemente, quando alguém questionar em que difere 
essencialmente os homens dos animais, a resposta não será tão óbvia como se pensa hoje.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Expostas e analisadas as teorias dos principais autores, bem como as relações existentes entre 
elas, pôde-se inferir algumas considerações, que aqui serão apresentadas. 

Ainda que possa parecer óbvia a importância do dinheiro na sociedade contemporânea, evidenciou-
se neste estudo, o quanto ele influencia e afeta a vida das pessoas. Ter o dinheiro como tutor parece não 
ser uma solução racional para os possíveis problemas e isso se torna claro desde épocas remotas, quando 
Marx já destacava o valor de uso pelo valor de troca, e o dinheiro como mercadoria.

Fica claro ainda que o Estado proporcionou e proporciona a livre circulação do dinheiro pelos 
meios sociais, auxiliando-o como fator de reprodução ideológica na sociedade. Ele parece tudo poder e 
dita as regras do jogo. Aliás, o título do livro de Michael Sandel (2013) deixa isso bem evidente: “O que 
o dinheiro não compra”. 

No tocante ao tema Esclarecimento, tornou-se nítida a postura das pessoas em relação ao 
conhecimento, ou à falta dele. Conhecer, ser esclarecido, parece não ter mais importância quando se pode 
pagar pelo saber. Cada vez mais as pessoas optam pela minoridade, segundo Kant. O medo da dúvida, a 
credulidade na religião e também nos homens, tornam os indivíduos menos esclarecidos, obtusos. 

Como se não bastasse esse desinteresse pelo esclarecimento, os homens resolvem “esse problema” 
com o dinheiro. Não é preciso conhecer, basta ter dinheiro para pagar por esse conhecimento. Nesse 
instante, torna-se notória, a relação do dinheiro com o esclarecimento, ou com a ausência dele. 

A partir dessa noção, identifica-se um círculo, que pode ser considerado vicioso, onde o indivíduo 
que possui dinheiro paga pelo conhecimento alheio e esse mesmo indivíduo, sem esclarecimento, 
necessita cada vez mais vender sua força de trabalho em troca de mais dinheiro. E é assim que o homem 
“emburrece” e se torna cada vez menor, na visão de Kant.

Porém, o que agrava essa situação é que ela não parte somente de um indivíduo, mas de 
praticamente toda a sociedade. Daí a referência de Giddens ao dinheiro como fator de desencaixe das 
relações sociais. O dinheiro penetra na sociedade e altera as condições de vida das pessoas, muitas vezes 
sem mesmo elas perceberem ou tomarem consciência disso. 

Do mesmo modo, o sociólogo britânico refere-se aos sistemas de peritos, onde mais uma vez 
o desencaixe é percebido na sociedade, através do dinheiro e da falta de esclarecimentos. A confiança 
depositada em profissionais esclarecidos é tamanha que a quantidade de dinheiro ou o valor da prestação 
dos serviços muitas vezes não é questionada.

Verifica-se, por fim, com certa preocupação, que a busca por uma vida mais fácil pela sociedade 
atual, vista sob a ótica das Ciências e da Modernidade, implica num adestramento das pessoas a partir 
do aparelho econômico, onde o dinheiro é o tutor de todos. Não se pretende aqui fazer críticas a ambas, 
mas alertar a sociedade quanto aos riscos dessa ideologia. 
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