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Um satus nascendi 

E sem duvida da natureza de urn pensamento genuino inventar urn real 
que seja, na essencia, contnirio as verdades usuais. Urn real, ou seja, uma coi
sa que nao seja redutfvel a este principio de realidade com 0 qual frequente
mente a confundimos. Assim tambem a inven<;ao, nunca e demais assinala
-10, consiste em trazer a luz do dia (in-venire) aquilo que esta la, enfim, aquilo 
que ja la esta. 

Oeste modo, em nada se deve limitar a liberdade contida nos exageros do 
criador. Tipo-ideal (Weber), forma (Simmel), caracteres essenciais (Dur
kheim), arquetipos (Jung), e longa a lista dos exageros que instabilizam as 
certezas estabelecidas, mas que permitem, por essa razao, fazer sobressair, 
pelo menos, as especificidades deste real, pejado de prosaismos, de grande
zas e de baixezas - 0 todo constituindo a vida social na sua inteireza. 

E atraves de urn esfon;o de vontade, contra as teorias do consenso, e atra
yes de uma observa<;aj) intensa, contra as evidencias intelectuais, que a ori
ginalidade do pensai:nento se junta a deste ser-com-outros, simultaneamente 
autentico e subterraneo, proprio a vitalidade especifica daquilo que des de 
sempre chamamos urn estado nascente. 

Do que se trata, com efeito, nas diversas ciberculturas, e de urn status nas
cendi que contamina, de muitas maneiras, a vida quotidiana das nossas so
ciedades. E nao haja duvida, e em termos de epistemologia que e preciso co
locar 0 problema. Tanto mais que, em surdina, mas de uma forma obstinada, 
os diversos media de comunica<;ao interactiva galgaram espa<;o e se impuse
ram, numa assentada, tanto para 0 que diz respeito aos servi<;os, aos proce
dimentos administrativos e burocraticos, como, da mesma forma, no que res
peita a todos os momentos ludicos, em que 0 sonho tende a substituir a 
propria realidade. 

Talvez seja a figura do fluxo a melhor chave de compreensao deste novo 
estado nascente, que se realiza nas diversas ciberculturas. 0 fluxo e uma me
tafora da vida, tendendo ambos, fluxo e vida, a desenvolver-se na tensao en
tre equilibrio e desequilibrio. Os fluxos fazem corrente e as correntes vivem 
da dura<;ao. Nao sao tra<;os ou linhas que substancializem e reifiquem 0 mo-
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vimento, ou que fixem e rigidifiquem a vida. As vivencias e as experiencias 
sao fases da corrente que e a dura<;ao de uma vida. 

Fluir ao «ritmo da vida» e viver nuns casos energicamente, e noutros qua
se desfalecendo. Urn fluxo vive de impulsos, sendo pois do dominio da des
continuidade. A continuidade de urn fluxo nao nos garante a estabilidade. 
Qualquer equilibrio conseguido encontra-se sempre amea<;ado pela instabili
dade. 0 continuum do curso de urn fluxo (de uma vida) e, pois, uma abstrac
<;ao, uma substancializa<;ao, uma reifica<;ao. Podendo ser sempre palpitante, 
o equilibrio do curso de urn fluxo nao pode deixar de ocorrer no meio de urn 
turbilhao (enfim, no meio do tumulto da vida). Alfred Schlitz, leit~r de Berg
son, assinala que existe no fluxo uma «energia potencial». Pois bern, aquilo 
que anima esta passagem do continuum para 0 fluxo e a vibra<;ao deste ener
getismo. 

A figura do fluxo nao tern centro e participa do ser ilimitado para que re
mete a intransitividade dos verbos fluir e ressoar. Viver sob 0 signo do fluxo, 
seja este luz, som ou sensibilidade, significa viver segundo 0 paradigma do 
tempo e da audi<;ao, e nao do espa<;o, nem da visao. 0 paradigma aCllstico, 
auditivo, e 0 paradigma do tempo, com sons, ressonancias, dura<;5es, vibra
<;6es, ritmos, cadencias, modula<;6es. 0 paradigma visual e 0 paradigma das 
substancias, das coisas e dos estados de coisas, afinal 0 paradigma do espa
<;0 e do territ6rio. Para falarmos como McLuhan, 0 paradigma visual projec
ta urn espa<;o euclidiano: urn espa<;o enclausurado, controlado, linear e esta
tico, abstraido do mundo que 0 rodeia. Em contrapartida, 0 paradigma 
aCllstico e 0 paradigma do objecto tecnico, prenhe de sex-appeal, como assi
nala Perniola, urn regime de fluxos que nao se fixam em nenhum territ6rio. 
Urn territ6rio remete-nos para estabilidades, para coisas ou estados de coisas, 
como assinalamos. Em fluxo, de luz, som e sensibilidade, 0 «objecto tecnico» 
nada tern, todavia, de urn espa<;o euclidiano, e urn objecto desterritorializa
do, urn objecto em devir, sem centro, apenas com mem6ria e dura<;ao. 

o status nascendi que se realiza nas divers as ciberculturas e uma propos
ta epish~mol6gica que tambem encontramos em Heidegger e Deleuze. Em 
ambos e interrogada a «realidade da tecnica» (Heidegger), nao os objectos 
tecnicos, estabilizados como coisas num espa<;o. A realidade interrogada e 
a hibridez da tecnica, ou seja, e a tecnica como animal (<<especie animal», 
nas palavras de Perniola), e a liga que mistura organico e nao organico, e 0 
hibrido de humano e nao humano, 0 hibrido de sensibilidade e materia 
inorganica. Neste entendimento, 0 humano nao contraria 0 nao-humano, 
em termos substanciais. Por essa razao podemos identifica-Io com 0 p6s
-humano. 

Este entendimento da tecnica assinala aquilo a que Perniola chama a ver
sao egipcia da nossa cultura, uma aten<;ao dada ao inorganico no humano. E 
e a figura da «individua<;ao tecnica», proposta por Simondon, Deleuze, La
tour e Stiegler, entre outros, que resume esta ideia de 0 mundo mineral po
der ser alimentado pela excita<;ao de uma inversao. Atraves dessa inversao, 
os seres humanos sao percebidos como coisas e as coisas, por sua vez, sao vis
tas como seres vivos (Deleuze e Guattari). Sabemo-Io, com efeito, desde He
gel, os egipcios foram na Antiguidade 0 povo que mais reificou 0 humano, e 
que, ao mesmo tempo, mais sensibilidade atribuiu as coisas. A figura da in-
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dividua~ao tambem se estende, por sua vez, aquilo a que Deleuze e Guatta
ri chamam «agenciamento» e Foucault «dispositivo». Urn agenciamento re
mete para as liga~6es humanas, produ-las e produz-nos atraves delas. Urn 
agenciamento tecnico, por exemplo, 0 agenciamento homem-computador, 
passa pelos corpos, pelos objectos e pelos enunciados, tal urn fluxo de luz, 
som e sensibilidade, e produ-los como seres rubridos. 

Finalmente, este entendimento da tecnica assinala a desloca~ao do para
digma industrial para 0 paradigma informacional, sendo a informa~ao fluxo 
(como referimos, de som, luz e sensibilidade). Com efeito, 0 paradigma in
dustrial e narrativa, discurso, monumento e institui~ao, ou seja, sintetizando, 
coisa e estado de coisa. Em contrapartida, 0 paradigma informacional e flu
xo, modula~ao, disjun~ao, rela~ao em tempo real. 

Ao assinalarmos esta desloca~ao da cultura do paradigma industrial para 
o paradigma informacional, ou seja, para 0 fluxo, 0 nosso ponto de vista 
aproxima-nos de Virilio, Deleuze, Haraway, McLuhan e Benjamin. Porque e 
na passagem de urn pensamento preso da individualiza~ao, que e substan
cialista, a urn pensamento agilizado pelo fluxo da individua~ao, cuja nature
za e tensional, que situamos 0 status nascendi das diversas ciberculturas. 

A hist6ria do Ocidente tern sido sobretudo pensamento substancialista. 
Sujeito a l6gica da identidade, estabilidade e autonomia, 0 pensamento subs
tancialista valoriza aquilo que na hist6ria aparece finalizado em coisa ou es
tado de coisas, assenta no paradigma da visao e tern urn registo epistemo16-
gico. Por sua vez, 0 pensamento da individua~ao inscreve-se na l6gica da 
diferen~a e valoriza aquilo que na hist6ria aparece de urn modo nao finaliza
do. Funciona num registo onto16gico e assenta no paradigma do fluxo, em 
que consistem a vivencia, a informa~ao, 0 movimento e 0 processo, e no pa
radigma da audi~ao, que e som, ressonancia, vibra~ao, modula~ao, ritmo, ca
dencia, rela~ao, tensao, dura~ao e mem6ria. 

---~ 

Urn Lugar de travessia 

Como sabemos, urn dos momentos-chave dos Tempos Modernos foi a 
circum-navega~ao, em que audaciosos exploradores descobriram novos 
mundos e alargaram, desse modo, as percep~6es habituais, as maneiras de 
ser e os diversos imaginarios dos seus contemporaneos. 

Juristas, de espirito agudo, como foi 0 caso de Carl Schmitt, mostraram 
que foi exactamente esta errancia conceptual que esteve na origem do Jus Pu
blicum Europaeum. Foi a partir e atraves das descobertas induzidas pela cir
cum-navega~ao em questao, e gra~as a elas, que se estabeleceu uma nova or
dem das coisas, urn Nomos da terra, ou seja, uma l6gica interna, uma nova 
racionalidade do la~o social. 

E nao e possivel dizermos que a partir da navega~ao electr6nica se esta a 
passar qualquer coisa de semelhante a descoberta de urn Novo Mundo: a 
modela~ao de uma cultura totalmente diferente da cultura que marcou a mo
dernidade, com clara influencia nos modos de vida enos imaginarios sociais? 

A circum-navega~ao e uma figura que nos ajuda a pensar a travessia a fa
zer na experiencia tecno16gica, que e a experiencia contemporanea por exce-
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lencia. Lembremo-nos de Thomas Kuhn, que, ao reflectir sobre as descober
tas cientfficas e tecnol6gicas, po de mostrar-nos de que modo elas constitufam 
a causa e 0 efeito daquilo a que chamamos urn paradigma. Em sentido estri
to, podemos compreender 0 paradigma como uma matriz que permite a eclo
sao de uma nova vida. E 0 que se encontra nos dias de hoje em gesta~ao e 
exactamente aquilo a que chamamos cibercultura. Neste paradigma torna-se 
visfvel a hibridez do tempo, onde a energia das maquinas e as emo~oes dos 
homens se misturam como numa amrugama. E 0 ciberespa~o, enquanto am
biente de produ~ao informatica, tanto constitui a viagem que esperamos fa
zer, como 0 oceano em que importa navegar. 

A experiencia da tecnologia electr6nica combina, com efeito, uma passa
gem com uma travessia. Podemos fazer a passagem de urn rio de uma mar
gem para outra. A passagem fala-nos de uma experiencia controlada, domi
nada, sem misterio nem magia, ou seja, tambem sem poesia. Nas passagens 
esperamos uma viagem sem sobressalto, tranquila, sem grandes obstaculos 
a transpor. Nas passagens existe, com efeito, a habitualidade de urn cami
nho conhecido. Coisa diferente e, todavia, a experiencia da uma travessia de 
urn oceano, por exemplo, que nos poe em sobressalto permanente, dada a 
sua novidade e perigosidade. A circum-navega~ao assinala classicamente a 
experiencia da travessia de oceanos e da ultrapassagem do limite estabele
cido, de mares, terras e conhecimentos. Aquele que primeiro a empreendeu 
nao chegou ao destino. Sabemos, com efeito, que Fernao de Magalhaes mor
reu nas ilhas Molucas, afrontando os perigos com que se deparou na tra
vessia. 

A circum-navega~ao e, pois, uma boa metafora para caracterizar a actual 
experiencia tecnol6gica. Na circum-navega~ao classica houve 0 sextante, 0 

astrolabio e a esfera armilar. Mas havia sobretudo as estrelas para nos con
duzir na noite. Deixamos, entretanto, de oIhar para as estrelas e passamos a 
oIhar para os ecras, como assinala Virilio. Ou seja, da hist6ria de sentido em 
que se inscreviam as estrelas, 0 Ocidente abriu caminho para os ecras. E nes
ta travessia atribuiu-se uma «pele tecnol6gica» (Kerckhove), uma pele para a 
afec~ao, ou seja, para 0 ser-com-outros. 

No Ocidente, as estrelas tern, de facto, virtualidades narrativas: sempre 
nos conduziram nas travessias (de mares, desertos e tenta~oes), tinham sen
tido, ou meIhor, inscreveram-nos numa historia de sentido, entre uma gene
se e urn apocalipse. E ao inscreverem-nos numa historia da salva~ao, sempre 
nos impediram de naufragar. Na cultura ocidental temos ate a estrela por ex
celencia, aquela que surgindo a Oriente conduziu 0 Ocidente durante vinte 
seculos. A estrela que conduziu os Reis Magos permitiu, com efeito, a narra
tiva da Epifania - 0 misterio de urn Deus incarnado; fundando no Cristia
nismo a civi1iza~ao ocidental. 

Ao retomar 0 imaginario das estrelas, a nova circum-navega~ao, uma 
circum-navega~ao electronica, concretiza 0 novo paradigma cibercultural, 
uma travessia em direc~ao a Nova America de urn novo arquivo cultural, que 
reactiva 0 antigo, 0 arcafsmo, enfim a mitologia, e ao mesmo tempo reconfi
gura em permanencia a comunidade, pelo desejo de ser-com-outros. 
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Contra 0 iconoclasmo ocidental 

Para medir todas as consequencias do que seja a cibercultura, talvez seja 
util fazer urn pequeno desvio, de modo que compreendamos quais possam 
ser as reticencias, e mesmo as suspeitas de que ela e objecto. «Pequeno» des
vio e, evidentemente, urn eufemismo. Porque e sempre na longa dura~ao que 
e possivel compreender as raizes dos receios, medos e tabus constitutivos de 
uma dada cultura. Como e sabido, 0 individuo nao e redutivel it sua parte 
emergente, apenas existindo em fun~ao de urn substrato inconsciente. E a 
mesma coisa acontece com a vida social, dado que, tambem ela, tern as suas 
criptas mais ou menos labirinticas, 0 que significa uma outra maneira de di
zer 0 inconsciente colectivo. 

Vma fonte permanente da cultura ocidental e 0 panico diante da imagem. 
Muitas vezes ao longo da historia foi analisado este iconoclasmo, de antiga 
memoria. £, todavia, necessario compreender-lhe os elementos essenciais pa
ra nos darmos conta do medo que 0 virtual hoje inspira. 

Em resumo, basta lembrar a luta dos profetas do Antigo Testamento, con
tra os leones e outros idolos feitos de pedra, de madeira ou de metal. Tratou
-se de urn combate feroz para chegar a urn Deus unico, que convem adorar 
em «espirito e verdade». 0 acento e posto no cerebro, no cognitivo. E na Ver
dade, que deste modo e possivel atingir. 

o idolo, de que e importante lembrar a natureza feminina, e causa e efei
to de cultos it «terra-mae». E e ao ventre, e nao it razao, que ele faz apelo. Exis
te uma dimensao histerica neste aspecto: e 0 uterus que e solicitado. E 0 que 
e 0 ventre senao 0 simbolo dos sentidos em toda a sua diversidade? 0 ven
tre, na sua posi~ao central, e 0 signo da inteireza do ser. Utilizando urn oxi
moro instrutivo, podemos dizer que ele e 0 vector de uma razao sensivel, 
conciliando os contrarios, fazendo-os entrar em interac~ao, em coincidencia. 

Depois, e justorecorda-Io, com Descartes e Malebranche este iconoclasmo 
torna-se filosofico, incitando-nos a desconfiar da razao, como se ela fosse «a 
louca da cas a», 0 que impediu 0 born funcionamento da faculdade racional. 
E e esta estigmatiza~ao que vamos encontrar por toda a modernidade, por 
exemplo, com Jean-Paul Sartre no livro que escreveu sobre a imagina~ao, e 
que vai alimentar as muitas condena~6es decretadas contra a imagem em ge
ral, a publicidade, os videojogos e os RPG, cuja importancia e inegavel nos 
nossos dias, tanto na vida individual como na vida colectiva. 

Correlativamente ao iconoclasmo, e importante sublinhar, de igual manei
ra, por muito surpreendente que is so possa parecer, que uma das raizes do 
medo do virtual e a condena~ao do onanismo. No quadro geral da tradi~ao 
judaico-crista, de que e urn dos valores dominantes, a figura de Ona e, de al
guma maneira, urn paroxismo, exactamente pelo facto de 0 seu deleite, dada 
a aparencia individual, parecer inutil. A sua semente perde-se na terra. 

Olhando de perto, a correla~ao e evidente, dado 0 facto de a masturba~ao 
requerer uma narrativa, urn cenario, enfim, a visualiza~ao de urn conjunto de 
imagens. A perda da semente na terra e, de igual modo, instrutiva, pelo fac
to de isso ocorrer numa especie de uniao cosmica, com urn casamento misti
co com a terra, centro da uniao e simbolo por excelencia da comunidade hu
mana. 
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Estas notas alusivas tern como finalidade mostrar que a cibercultura e, si
multaneamente, expressao do poder da imagem e do prazer inutil. 0 jogo do 
imagimirio ocupa neste contexto urn lugar de escolha, e a dimensao onanis
ta, no sentido referido, de modo nenhum po de ser negligenciada. 

A revoZw;iio 6ptica 

Entretanto, por meados do seculo XIX, iniciou-se uma revolw;ao 6ptica, 
com a inven<;ao da maquina fotogrcifica. Esse momento libertou as imagens 
da gaiola que as havia enclausurado pela autoridade simb6lica, tanto de ins
pira<;ao judaico-crista, como de origem greco-latina. As imagens passam en
tao a multiplicar-se num regime profano e laico, perdendo a aura. No entan
to, por meados do seculo xx, com a eclosao da cibernetica e do computador, 
as imagens acabam por alucinar 0 humano. Interagir com a maquina conver
te-se numa actividade expressiva, poetica e gozosa. Apesar de a maquina am
pliar sempre 0 espa<;o do controlo e da domina<;ao, atraves de procedimen
tos repetidos e medlnicos, existe todavia uma especie de sincretismo em que 
novas tribos s6ciotecnicas coexistem com estruturas de domina<;ao. 

A rebeliao do imaginario manifesta-se expressivamente nos RPG, nos fo
ros de discus sao enos diferentes blogues e homepages, em que a fantasia, os 
fantasmas e outras fantasmagorias constituem 0 aspecto essencial do espa<;o 
e do tempo. A razao, a funcionalidade, 0 utilitarismo nao estao completa
mente ausentes, mas apenas lhes e atribuida uma pequena parcela. Ou, mais 
exactamente, atraves de uma interessante inversao de polaridade, estes as
pectos servem de meros adjuvantes a urn realludico. De senhores passam a 
servos. Em suma, da mesma forma que realizam a razao como controlo, os 
novos media electr6nicos produzem 0 efeito cada vez mais generalizado de 
uma estetiza<;ao do quotidiano. 

E a este prop6sito bern elucidativo verificar que 0 festivo, 0 imaginario, 
o onirico colectivos se convertem nas normas do espa<;o «cibef», determi
nando-o e contaminando 0 territ6rio privado e a esfera publica. Na racio
naliza<;ao generalizada da existencia, quando se constitui 0 contrato social, 
vemos erguer-se aquilo que muitos chamaram «0 muro da vida privada». 
Agora, pelo imp acto das pancadas dos RPG e blogues, se nao se pode di
zer que este muro vai totalmente abaixo, vemo-Io pelo menos tornar-se 
mais poroso. 

Boatos, rumores, fofocas, falsas e verdadeiras noticias, num curiosa meca
nismo de contamina<;ao, 0 ciberespa<;o desempenha 0 papel da pra<;a publi
ca, do cafe, do comercio, ou da antiga agora. Em sentido etimol6gico, 0 foro 
intimo e suplantado pelo foro externo: tudo se converte num f6rum, a todos 
acessivel. 

Gilbert Durand, 0 grande especialista frances do imaginario, disse-o de urn 
modo claro, a imagem e urn mesocosmos entre 0 microcosmos pessoal e 0 ma
crocosmos colectivo. Em sentido estrito, a imagem e urn mundo do meio. Ela 
faz urn la<;o, estabelece uma reliance. Existe, pois, uma dimensao de comunhao 
na partilha das imagens electr6nicas. Quebrando 0 enclausuramento indivi
dual, as imagens sao causa e efeito de urn verdadeiro corpo social. 
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E verdade que este corpo nao e redutivel a racionalidade pr6pria daquilo 
a que nos habituamos a chamar Sociedade. Ele vai estilha<;ar-se numa multi
plicidade de tribos de ordem variada, que se fundam na partilha de urn gos
to comum. Tribos musicais, desportivas, culturais, sexuais, religiosas, assen
tando em imagens produzidas e vividas em comum. 

o cagita, ergo sum de Descartes repousa numa revolw;ao epistemol6gica 
importante: 0 facto de pensar por si-mesmo. Acontecia isso todavia no en
clausuramento, na fortaleza do espirito individual. Ora, na «rede» acontece 
exactamente 0 contrario, dado que a partilha das imagens faz com que seja
mos pens ados pelo outro, faz com que nao existamos senao atraves e debai
xo do olhar do outro. Esta situa<;ao tern como consequencia aquilo a que po
demos chamar, retomando uma expressao de Durkheim, urn «conformismo 
16gico». No entanto, contrariamente ao que e comum dizer-se, este «confor
misffio» nao e a expressao de urn mero narcisismo. Ou entao havera que in
flectir 0 sentido que, em geral, e atribuido a palavra «narcisismo». Contra
riando as interpreta<;oes habituais deste fen6meno, Narciso nao se perde na 
sua imagem, mas no lago em que projecta a sua imagem. A diferen<;a e do 
maior interesse, na medida em que este lago simboliza a natureza no seu to
do, 0 dado mundano, caso em que a pessoa, ao perder-se, desabrocha num 
con junto mais vasto. 

E a isto que chamamos, exactamente, urn «narcisismo de grupo», urn nar
cisismo colectivo, uma realidade que esta em jogo em todos os fen6menos da 
virtualidade electr6nica. Para retomar a metMora da semente de Ona, certa
mente que existe perda, mas esta ocorre num conjunto que ultrapassa 0 indi
viduo e que participa, por esse facto, na constitui<;ao do corpo colectivo. Nos 
famosos sites comunitarios, somos confrontados, sem duvida, com urn pro
cesso de masturba<;ao colectiva, cada urn de n6s desvelando-se ao outro, na 
impunidade do anonimato. Existe conectividade, tactilidade no ar! Os fil6so
fos da Idade Media interrogavam-se sobre a glutinum mundi. Qual e a cola do 
mundo quepermite que «isto se aguente», apesar dos multiplos egoismos? 
Vmas vezes esta cola decorre de urn ideal distante. Foi 0 que aconteceu, por 
exemplo, com a Modernidade. Outras vezes, da-se 0 contrario, uma tal cola 
constitui-se pela partilha dos afectos, das emo<;oes, das paixoes comuns, por 
muito an6dinas que sejam e sem grande importancia. 

o que se joga em todos estes sites e de facto a reliance, uma liga<;ao que faz 
alian<;a. A palavra nao e neutra, alias. 0 tempo contrai-se no espa<;o. Conver
te-se num site que eu partilho com outros, e a partir do qual eu posso «cres
cer». A Hist6ria com «H», a Hist6ria da modernidade, segura de si mesma, da 
lugar a estas hist6rias insignificantes, sem conteudo real, que asseguram to
davia 0 la<;o que permite a liga<;ao. Nestes sites comunitarios, jogando com a 
eufonia da palavra, 0 lugar faz la<;o. Na «palavra quotidiana» desta conversa 
infinita, para retomar palavras de Blanchot, decide-se, pois, «a profundidade 
do que e superficial». A nossa atmosfera e cad a vez mais sensitiva e libidinal, 
com a emo<;ao, 0 desejo, a sedu<;ao e a pele a tornarem-se os valores mais di
fundidos da nossa cultura. A sensibilidade e as emo<;oes impoem-se, de facto, 
as ideias e a bfas mistura-se com a techne, num processo acelerado de estetiza
<;ao geral da existencia humana,tornando-se toda a experiencia «experiencia 
sensivel». 
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As actuais redes sociais electr6nicas, entre as quais HiS, Facebook, Second 
Life, Twitter, fazem a confirma<;ao que a palavra nao pode deixar de nos li
gar, e 0 Outro tem de permanecer sempre 0 nosso destino. Nestas especies de 
ecossistemas electr6nicos, que as redes digitais constituem, ocorreu, com 
efeito, uma hibrida<;ao. 0 Homo sapiens fundiu-se com 0 Homo numericus, ou 
seja, fundiu-se com 16gicas s6cio-tecnicas. Neste sentido, podemos dizer que 
aconteceu alguma coisa de semelhante ao surgimento de novas especies de 
animais. Mas talvez devamos falar mais radicalmente. Este processo de hi
brida<;ao come<;ou com a linguagem (a escrita enquanto proto-hist6ria, como 
podemos dizer, convocando Derrida); continuou atraves da imprensa, da fo
tografia (Benjamin); do gramofone, do cinema e da maquina de escrever (Kit
tler); da radio e da televisao (Luhmann); e toma hoje forma nesta fusao de 
bros e tecknc, ou seja, de organico e de inorganico, de que 0 cibernauta e uma 
comprova<;ao, como assinala Perniola. 0 triunfo da linguagem digital da co
munica<;ao, gra<;as a troca intensiva de mensa gens, fotografias, videos, infor
ma<;6es, mergulha-nos no mundo de uma cultura hipercomunicativa, ou se
ja, no «extase da comunica<;ao» (Baudrillard). 

A despesa improdutiva das redes sociais 

Second life, MySpace, Facebook, Twitter, temos aqui outras tantas declina
<;6es do jogo das imagens e da despesa improdutiva. Nada dis so serve para 
alguma coisa. Mas sublinha 0 pre<;o das coisas sem pre<;o. Estes sites consti
tuem formas p6s-modernas do Potlatch pre-moderno. Tal fen6meno perma
neceu, de forma residual, na sabedoria popular, que «sabe» muito bem, com 
um saber incorporado, que por vezes quem perde ganha e que e na inutili
dade do chat, na falta de interesse do blogue ou do f6rum de discussao, mes
mo na obscenidade da homepage, que se (re)encontram e consolidam os la<;os 
sociais. 

Deparamos com algo que podemos dizer que e do dominio do sacramen
tal, quer dizer, algo que torna visfvel uma for<;a invisivel. Neste sentido, 0 vir
tual das ciberculturas e sem duvida uma maneira de exprimir 0 desejo de ser
-com-outros. Atraves de estremecimentos, de rumorejos, trata-se dos abalos 
de uma vida em gesta<;ao. De algum modo, este novo estado de espirito e 
comparavel a noosfera do Padre Teilhard de Chardin. Esta aproxima<;ao nao 
e anacr6nica, na medida em que faz sobressair trocas virtuais nos la<;os invi
sfveis, alguma coisa que nao e propriamente de natureza econ6mica, nem do 
domfnio da quantifica<;ao positivista, nem da infra-estrutura material, mas 
que assegura uma coesao social cujas consequencias continuam a afirmar-se. 

Os jogadores online, que de T6quio a Londres, passando por Sao Paulo ou 
Los Angeles, sem esquecer a aldeola afastada dos Alpes, dos Pireneus ou da 
serra da Estrela, esgotam-se em justas infindaveis, andam ligados pelos la<;os 
magicos do virtual. Mas 0 seu real tem uma eficacia bem mais forte que os 
prindpios de realidade comummente admitidos, que mais nao seja porque a 
sua vida quotidiana e, num sentido forte, determinada por estes jogos que os 
fascinam. Eles sao atrafdos como um iman por polaridades longinquas e in
visiveis. E nao e outra coisa a noosfera do virtual da cibercultura. 
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Num momenta importante para a modernidade, como 0 foi a emergencia 
da Reforma, Max Weber chamou a aten<;ao para aquilo que tern a for<;a do ima
teriaL A Etica protestante e 0 esp(rito do capitalismo, que e 0 seu livro maior, teste
munha-o de urn modo soberbo: e uma certa interpreta<;ao da Biblia, no caso 0 

protestantismo, que engendra uma nova organiza<;ao do mundo, 0 capitalis
mo. Weber resume esta tese numa f6rmula lapidar, ao lembrar que apenas po
demos «compreender 0 real, a partir do irreal». Poderiamos acrescentar, 0 que 
e reputado como tal, mas que nao deixa de ter por isso uma inegavel for<;a, in
do servir de fundamento a nova ordem de coisas. 

E uma tal natura rerum que esta de facto em jogo na «rede». Jogando urn 
tanto com as palavras, podemos dizer, en jeu e enjeu, porque a partir do vir
tual, 0 la<;o social e completamente s6lido, e todavia em pontilhado. E esta 
nova forma que nao e compreendida por grande parte dos observadores so
ciais. Estando demasiado obnubilados pelas suas concep<;6es do social, her
dadas dos seculos XVIII e XIX, tern alguma dificuldade em compreender, ana
lisar ou simplesmente admitir uma socialidade cujos ingredientes sao este 
imaginario hidico ou onirico, aqui em questao e que atravessa, de par em par, 
a cibercultura. 

Referimo-nos em particular a urn ponto essencial que vai direito ao su
posto individualismo contemporaneo, esse Leitmotiv, muitas vezes invocado, 
de urn refluxo sobre a vida privada. Mas do que se trata e de lugares-comuns, 
fazendo figura de rigorosas analises cientfficas, que pass am ao lado do mun
do «ciber», onde se criam rela<;6es, se processam intercambios, se operam 
partilhas, com todas as coisas a constituirem, para 0 melhor e 0 pior, uma no
va vida sociaL 

Sem duvida para 0 melhor e 0 pior, porque a partilha de ficheiros pode co
locar quest6es. 0 peer-to-peer esquiva-se as regras econ6micas habituais. 
Queiramo-Io ou nao, todavia, trata-se aqui de urn comercio, que deve ser 
compreendido striCto sensu: comercio de bens, comercio de ideias, comercio 
amoroso. Estas antigas express6es assinalam bern como ao lado da mercanti
liza<;ao dos objectos se encontram na Internet, igualmente, trocas filos6ficas, 
reli~iosas ou afectivas. 

E possfvel que em diversos domfnios, particularmente no ultimo, se chega 
depress a ao limite. Mas nao e apanagio de todo 0 estado nascente ser poten
cialmente excessivo, paroxfstico, mesmo an6mico? Seguindo urn adagio mui
to conhecido, 0 an6mico de hoje e 0 can6nico de amanha. Nesta materia, 
aquilo que pode chocar os valores morais estabelecidos nao deixa de consti
tuir uma for<;a etica para as tribos p6s-modernas em questao. 

A moral reenvia para princfpios abstractos, urn tanto desencarnados. A 
etica, nos seus exactos term os epistemol6gicos, decorre dos costumes vivi
dos no quotidiano. E e exactamente este imoralismo etico que encontramos 
nas interminaveis discuss6es do MySpace. Nao ha assunto que af fique por 
contar e nada mais se passa que imaginario e onanismo em permanencia. 
E, todavia, 0 MySpace desenvolve urn ideal comunitario, existem solidarie
dades que tern af a sua origem e generosidades que af se exprimem vigoro
samente. 
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Ser-com-outros - um nada que e tudo 

E puer si muove, dizia Galileu aos seus detractores. A dogmcitica nada po
de neste contexto. 0 geocentrismo desmoronou. E qualquer coisa desta or
dem que nos podemos hoje dizer: e todavia isto vive. Por muito que se trate 
do virtual, existe na rede urn fervilhar cultural, existencial, social. Pade falar
-se no Japao da «gera<;ao Otaku». Se atendermos a sua etimologia mais pro
xima, a rede e remetida para a «casa». No entanto, como se se tratasse de en
raizamento dinamico, propagam-se pelo mundo, a partir dali, mensagens, 
la<;os, rela<;6es, para criar comunidades simultaneamente virtuais e reais. 

Trata-se neste caso de uma complexio oppositorum, urn tecido de elementos 
opostos, mas complementares. Estes encontros em sites comunitarios, e a par
tir deles, permitem viver multiplas vidas, enfim second lifes. Ao proceder des
te modo, reatam avagabundagem, fundadora de toda a vida cultural. Este 
complexio oppositorum suscita urn Wanderlust, urn prazer da errancia, que e 
apanagio dos exploradores, de todos os conquistadores, de todos aqueles que 
descobrem novos mundos. 

Sem duvida, 0 apelo do desconhecido, ou como dizia Durkheim, «sede do 
infinito». Nao e de outra coisa que se trata no caso dos cavaleiros pos-moder
nos. Navegam na Internet a procura de urn Graal, 0 qual, todavia, a seme
lhan<;a de todo 0 Graal, nao tern contornos, nem conteudo preciso. De im
portante mesmo, apenas 0 caminho, a vagabundagem, 0 proprio acto de 
«navegar». 

Tal como 0 indicamos acima, a imagem e / ou 0 onanismo suscitam uma 
forma de prazer tanto mais forte quanta mais inutil. Talvez seja isso, alias, 
que na longa dura<;ao levou a tradi<;ao judaico-crista, primeiro, moderna de
pois, a estigmatiza-Ios. Salientemos que a libido de que se trata nao e mera
mente sexual; ela conota, em termos mais alargados, uma energia, uma pul
sao vital, numa palavra, urn querer-viver irreprimivel. 

Trata-se de uma especie de instinto, que nao se embara<;a com raciodnios 
precisos. E is so que incomoda os observadores sociais, que tern dificuldade 
em admitir que alguma coisa possa ter sentido (finalidade). Foi deste modo 
que 0 filosofo alemao Romano Gordini definiu 0 espirito da liturgia: «Zwec
klos aber sinnvoll». E e isso que hoje acontece, uma liturgia que toma lugar 
nos blogues, foruns de discussao enos multiplos sites comunitarios que pon
tuam a rede electronica. Importa pouco 0 conteudo; apenas 0 continente e ne
cessario. «Continente», quer dizer que espacializa 0 tempo. E, com efeito, ele 
cria ser-com-outros, comunidade, onde a realidade primordial e 0 facto de es
tar em contacto. Com a Internet, passamos de uma tradi<;ao logocentrada, on
de a palavra era soberana, a uma outra tradi<;ao, bern mais logocentrada, on
de prevalece 0 espa<;o, 0 «site» partilhado com outros. 

Dai decorre a impressao de que «se fala para nao dizer nada». E, com efei
to, nao se diz nada, embora este nada seja essencial, matricial, uma especie 
de «nada que e tudo», como diria Fernando Pessoa. Este nada da a ser. E por 
essa razao, faz cultura. Atraves dos avatares, do desempenho de papeis, das 
verdadeiras ou falsas homepages, cada urn de nos investe figuras arquetipais, 
assim se inscrevendo numa linhagem - e a concatena<;ao que assegura a per
durancia da comunidade humana. Nao e sem consequencias que as peque-
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nas tribos que navegam na Net utilizem mascaras, nomes e vestes de cava
leiros de antanho ou das mitologias antigas. Existe primitivismo no ar. No 
entanto, 0 primitivismo apenas vern sublinhar a forc;a e 0 vigor das coisas ar
caicas, que supunhamos ter ultrapassado. Elas servem de fundac;ao e, de 
quando em quando, mostram-se a recordac;ao dos humanos: nao existe cons
trufdo senao em cima do dado. 

Mesmo na abertura do Nascimento da Tragedia, Nietzsche lembra aimpor
tancia daquilo a que chama «figuras incisivas». Sao figuras emblematicas, em 
volta das quais nos nos reunimos, figuras que fundam a comunidade. E e is
to exactamente que esta na origem da cultura. Depois, com 0 correr do tem
po, a cultura tende a estiolar em civilizac;ao, ate que, ao encerrar-se urn ciclo, 
uma nova cultura renasc;a. 

Talvez seja isso que esteja a ocorrer hoje com a cibercultura. A civilizac;ao 
burguesa moribunda torna manifesto, na Internet, 0 retorno das figuras ar
caicas, as quais, para grande desgosto dos racionalistas de todos os matizes, 
sublinham que assistimos a urn verdadeiro reencantamento do mundo. 
«Circum-navegac;ao», e disso que se trata, como referimos, uma viagem que 
induz uma nova ordem, a do imaterial, a do virtual, cuja eficacia e conta
giosa. 

Nao e despiciendo olhar bern para tras para saber apreciar 0 que esta em 
vias de acontecer. Pelo que nos diz respeito, podemos assinalar que a p6s
-modernidade nascente pode comparar-se a este momento fundador que foi 
o fim do Imperio Romano, os III e IV seculos da nossa era. 

As instituic;oes oficiais estao diante de nos, parecem solid as, mas sao ja cor
rofdas do interior. As ideologias estabelecidas sao os unicos discursos autori
zados, mas ninguem lhes presta atenc;ao. Tudo tern urn gosto insfpido a ja vis
to e ja escutado, pelo que e para outras bandas que os espfritos exigentes 
voltam 0 olhar. 

Voltam-se, por-exemplo, para os cultos de misterios, que pululam no mo
mento em que 0 Imperio Romano finda. Orfeu, Mitra, 0 Cristianismo nas
cente. Aqui estao exemplos de comunidades que nao se contentam com for
mulas cans ad as e urn tanto mortfferas. Sao este exemplos de «sftios» onde se 
vive uma outra religiao, aquela que se ocupa dos outros, velhos, doentes e jo
Yens, enfim, que esta conectada com a vida de todos os dias. Numa palavra, 
sftios que permitem a reliance, ou seja, a alianc;a, com a alteridade. Seja com 0 

outro da proximidade (0 social), seja 0 Outro da distancia (a deidade). 
o «misterio» e aquilo que une os iniciados entre si, sendo os iniciados 

aqueles que partilham os mesmos mitos. No entanto, 0 que e que fez que no 
florescimento destes cultos, e tendo eles especificidades bastante proximas, 
apenas 0 Cristianismo tenha sobrevivido? As razoes sao multiplas por certo. 
Chamemos a atenc;ao para uma. Como urn corpo que segrega aquilo que per
mite a sua sobrevivencia, as pequenas seitas cristas vao segregar 0 dogma da 
comunhao dos santos, que une os mortos aos vivos e estes entre si. 

Desta maneira a comunidade de Roma esta unida, em espfrito, a de Milao, 
Lyon, Narbona, Braga. E desta maneira se cria, em pontilhado, uma uniao 
que vai dar nascimento a uma Igreja de importancia e a uma cultura de que 
nasceu toda a Europa. Grac;as a esta «comunhao», vai estabelecer-se urn co
mercio entre as diversas igrejas locais. Tirando todas as consequencias desta 



52 Michel Maffesoli e Moises de Lemos Martins 

reliance, as coopera<;6es e as partilhas constituem urn verdadeiro corpus mysti
cum. 

Voltemos aquilo que cai ocorrendo diante dos nossos olhos - 0 mesmo 
processo iniciatico, os mesmos intercambios e as partilhas a todos os niveis. 
o peer-ta-peer esta na ordem do dia em numerosos domfnios. E tambem por 
contamina<;ao electr6nica que se desenvolvem os fen6menos da globaliza<;ao 
alternativa, a difusao das informa<;6es, os ajuntamentos, serios ou frivolos. 
Urn termo traduz bern 0 que se est.i a passar: flashmab, a mobiliza<;ao instan
tanea. 

Mesmo na ordem do conhecimento, com os erros grosseiros e os maleffcios 
que conhecemos, a Wikipedia leva vantagem, ela que e urn simbolo por exce
lencia de que 0 saber ja nao vern de cima, que nao emana de urn poder ver
tical, e se propaga antes a imagem da potencia de base, de uma maneira ho
rizontal. 

Aqui estao alguns indicios da cibercultura nascente. 0 desenvolvimento 
tecno16gico que tinha participado na desmagifica<;ao do mundo e contribui
do para 0 isolamento dos individuos, para 0 que podemos chamar a gregaria 
solidao, inverte-se no seu contrario e contribui para uma nova reliance: estar 
sempre em contacto, em uniao, em comunhao, estar conectado. 

Sim, trata-se, com efeito, de uma nova cultura, que decorre do advento da 
Internet, a nova America de urn novo arquivo cultural. 0 «ciberespa<;o» e urn 
la<;o, de contornos indefinidos, infinitos, onde de uma maneira matricial se 
processa 0 encontro com 0 outro e ganha forma 0 corpo social. Nao e caso pa
ra dizer que, em razao disso, ele constitui a comunhao dos santos p6s
-moderna? 


