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A crise, 0 fim, 0 risco 

Torno como ponto de partida a figura obsidiante da crise da cultura, que associo, 
por urn lado, ao afundamento dos universais (designadamente ao afundamento 
das ideias de born, bela e justa), e por outro lado, ao facto de a sociedade actual se 
ter convertido numa 'sociedade da comunicac;;ao generalizada' (Vattimo, 1991: 
12), pelaimplantac;;ao global das redes de comunicac;;ao electr6nica. Estamos, com 
efeito, a ser investidos e mobilizados pelas tecnologias da informac;;ao e da 
comunicac;;ao e vivemos hoje na vertigem de urn tempo' acelerado' (Virilio, 1995), 
de 'mobil1zac;;ao total' (Junger: 1930Y, ou nas palavras de Peter Sloterdijk (2000), 
de 'mobilizac;;ao infinita,2. 

Vivemos, pois, em situac;;ao de crise, com este mal-estar de epoca a configurar a 
crise da comunidade humana, enfim, a crise do pr6prio humano, aquilo que nas 
palavras de Baudrillard (1970) configura a morte do real, ou nas de Zizec (2006) 
'odeserto do real,3. Tendo deixado de poder apoiar-se em 'rocha, cabo ou cais' 
(Sophia de Mell() Breyner), que nos garantiam urn fundamento solido, urn 
territ6rio conhecido e uma identidade estavel, e desequilibrados pelo v6rtice da 
velocidade, osnossos passos sao hoje incertos, ambivalentes e desassossegados, 

1 - 'Mobiliza9ao total' e uma expressiio que Jiinger utiliza pela primeira vez no ensaio 'Die Totale 
Mobilmaching~, em 1930. Refere ai Jiinger a li9ao que havia retirado da Primeira Grande Guerra, onde 
combatera. Ao mobiIizar a energia em que transformara a existencia por inteiro, a Grande Guerra 
estabelecia uma liga<;:ao total ao mundo do trabalho: 'A explora~ao total de toda a energia potencial, de que 
sao exemplo estas oficinas de Vulcano construidas pelos Estados industriais em guerra, revela, sem duvida, 
da maneira mais significativa, que nos encontramos no dealbar da era do Trabalhador, e que esta requisi<;:ao 
radical converte a guerra mundial num acontecimento hist6rico mais importante do que a Revolu<;:ao 
Francesa'. Alem disso, tao ou mais importante neste processo do que a tecnica, que e a face activa da 
mobiliza9ao, e a .resposta humana, ou seja, 0 facto de 0 trabalhador se mostrar disponivel para ser 
mobilizado (Junger, 1990: 115). Quanto a acelera<;:ao e a mobiliza9ao da epoca, pensemos ainda em 
Edmundo Cordeiro (1999) 'Tecnica, mobilizar;ao efigura. A tecnica segundo Ernest Junger'; Martins 
(2008) 'Nota introdutoria. A epoca e as suas ideias '; Virilio (1995) La vitesse de liberation; e Bauman 
(2003) La vie en miettes. E lembremos, especificamente, as palavras de Junger (1990: 108): 'a mobilizar;ao 
total [ .. .] e, em tempo de paz como em tempo de guerra, a expressao de uma exigencia secreta e 
constrangedora a qual nos submete esta era das massas e das nuiquinas' . 

2 - '0 projecto da modernidade as;enta [ .. .] numa utopia cinetica: a totalidade do movimel1to do mundo 
deveconverter-se na execur;ao do projecto que temos para ele. Progressivamente, os movimentos da nossa 
propria vida identificam-se com 0 movimento do mundo [. .. ] a sujeito decisivo da modernidade e Jazer 
natureza' (Sloterdijk, 2000: 23). 
3- 'Especialmel1te hoje, 0 real nao passa de materia morta, de corpos mortos, de lil1guagem morta -
sedimentar;ao residual [ .... } a pretel1sao ecologica lala das energias materiais, mas esconde que 0 que 
desaparece 110 horizonte da especie e a energia do real, a realidade do real e a possibilidade da ges'tiio do 
real, seja ela capitalista ou revoluciolUiria [ ... j' (Baudrillard, 1979: 70). 
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figurando a condic;ao humana como enigma e labirinto, no permanente movimen
to de urn sonho de comunidade, de que se alimenta a interaq:ao que estabelecemos 
uns com os outros. 

Crise da razao historic a, crise do sentido, enfim, crise do humano. E tambem a 
irrupc;ao da vertigem do fim4. 0 afundamento das nossas crenc;as tradicionais, 0 

consequente processo de deslegitimac;ao geral e a acelerac;ao tecnologica, 
permitem, com efeito, que falemos de outras vertigens: 'fim das grandes narrati
vas' (Lyotard), 'fim das ideologias' (Bell), 'fim da verdade' (Heidegger), 'adeus 
ao corpo' (Le Breton) e 'advento do ultimo homern' (Fukuyama/, 

Crise e fim, 0 ligeiro desequilibrio de uma vertigem na cultura contemporanea, 
com os media a reverem-se tambem nestas figuras, dada a nossa condic;ao tragica 
de perda dos' acentos do tempo': '0 agudo da actualidade, 0 grave da historicidade 
eo circunflexo da eternidade', para glosar a poetica de Paul Celan (1996: 46t 
Assente nas ideias de continuidade, causalidade e progresso ininterrupto, e 
elaborada primeiro pelo Cristianismo, laicizada depois pelo Iluminismo e 
reutilizada hoje pela Cibercultura, a razao historica tomou-se, com efeito, uma 
'doenc;a' (Nietzsche, 1874), que nos impede 0 aces so a temporalidade, ou seja, 
que nos impede a apreensao do mundo c~mo experiencia7

• 

Esta 'doenc;a' , que Nietzsche (1874) ja havia diagnosticado na Segunda lntempes
tiva, tern vindo a acentuar-se com 0 desenvolvimento dos media. A actualidade, 0 

que esta 'in actu', tem-na transformado os media emf ail-divers. 'Esteril superfi
cie do novo' (Benjamin, 1982: 173), ofail-divers define a actuaJidade de'acordo 
com a ilusao historicista, que faz da historia uma perpetua actualizac;ao, para a 
qual temos cada vez menos tempo. Sobretudo com a explosao da tecnica, 0 nosso 
tempo acelerou vertiginosamente, enos fomos alienados da nossa condic;ao 
propriamente historica. Transformada na presa facil de uma transcric;ao ruidosa e 
incessante, que a nega enquanto quotidiano em que arriscamos a pele, a nossa 
vida e hoje a imagem de urn mundo sem acontecimentos, e so com noticias, urn 
mundo em que cada vez menos se vive, mas tudo se exibe (Guerreiro, 2000: 109t 

4 - Ver, neste sentida, Que valores para este tempo?, aetas de Conferencia homonima, editadas pela 
Fundayiio Calouste Gulbenkian em 2007. Ver tambem 0 texto 'Comunicay1io e Cidadania' (Martins, 2008). 
5 - Michel Maffesoli refere-se, com frequencia, it vertigem das actuais atitudes paradoxais da eultura, eom 0 

festivo e 0 ludico a manifestarem'se no exacto momenta em que acontece a crise. Veja-se, por exemplo, 
Maffesoli (20 I 0) 'Vous avez dit crise?' 
6 - Sobre a condiyiio tragica da nossa cultura, veja-se Roland Barthes (1942) 'Culture et tragedie. Essais sur 
la culture'; Michel Maffesoli (2000) L'instant eternnel. Le retour du tragique dans les societes 
postmodernes; Martins (2004) '0 tnigico como imaginario da era mediatica'; Martins (2003a) '0 
quotidiailO eos media'; Martins (2003b) Ensino Superior e melancolia; Martins (2002) '0 Tragico na 
modemidade'. 
7 - A modemidade, que Nietzsche configura como uma 'doenya histurica' e como uma epoca em que nada 
chega it 'maturidade', inspira 0 tema de Benjamin sobre a modernidade como epoca do declinio da 
experiencia .. Cf., por exemplo, Benjamin (1992: 28): 'a experiencia esta em crise e assim continuara 
indefinidamente'. Veja-se, tambem, de Benjamin, 'Experiencia e pobreza' (1933). 
8 - Nas palavras de Benjamin (1992: 34): 'quase'nadado que acontece e favonivel itnarrativa e quase'tudo it 
informayiio', Tambem Steven Shaviro (2000) 'The Erothic Life of Machines. Bjork and Chris 
Cunningham, 'All Is Full of Love" insiste neste ponto de vista, Veja-se, ainda, Musil (2008) 0 homem sem 
qualidades. 

I 
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'Crise da experiencia', portanto - foi esse 0 diagnostico feito, em 1933, porWalter 
Benjamin, e e esse tambem 0 diagnostico feito mais recentemente por Giorgio 
Agamben9

• E, com efeito, 0 nosso tempo vive hoje anestesiado, sendo cada vez 
menor 0 seu 'compromisso com a epoca e com as ideias que a motivam' (Bel1ia
min, 1993: 490). E, com a crise da experiencia, ocorre tambem 0 tragico como 
forma do imaginario na eramediatica (Martins, 2003a). Invariavelmente, as 
aberturas dos telejomais estao por conta da tragedia e da catastrofe. Como se um 
fatum inexplicavel cobrisse a cidade dos homens, conduzindo-a por veredas 
desconhecidas, e uma vontade insondavel se sobrepusesse a toda a acC;ao humana, 
os telejomais comec;am por dar a voz aos deuses, e so depois se ocupam dos 
humanos e das suas insignificantes acc;oes: abrem com acidentes mortais, actos 
tresloucados que semeiam sofrimento e morte, crimes hediondos, que desafiam 
qualquer racionalidade, efeitos de uma qualquer catastrofe natural, seja temporal, 
terramoto ou cic1one. 

o jomal televisivo apresenta-se-nos assim na forma de uma narrativa mitica. 0 
futuro, que 0 telejomal narra no passado, nao parece reservar-nos nenhuma 
esperanc;a. So tem sentido falarde esperanc;a quando a um sujeito da historia e 
prometida uma perfeiC;ao final. Ou entao, quando 0 pr6prio sujeito da historia se 
prometea si proprio essa perfeiC;ao. Ora, se atendermos ao ensinamento de 
Vladimir Propp, e tambem de Algirdas Greimas e de Claude Levi-Strauss, nao 
parece restar duvidas: '0 conto e sempre 0 mesmo'lQ. Com efeito, a narrativa do 
jomal televisivo repete a todo 0 tempo 0 mesmo conto de tragedia, catastrofe e 
crise. Exilada da escatologia, e portanto 'em sofrimento de finalidade' (Lyotard, 
1993: 93), a narrativa televisivll expoe a crise desta epoca, 0 seu mal-estar, a sua 
melancolia. 

E a mesma coisa acontece com as nossas intervenc;oes na rede electronica, 
particularmente com a nossa intervenC;ao nas redes sociais: quanta mais falamos, 
mais nos damosconta de que nada de novo M a dizer - tambem ai 0 conto e sempre 
omesmo". 

As vertigens da crise e do fim andam associadas, entretanto, ao risco, uma 
vertigem do comec;o dos tempos modemos, que assinala um trac;o geral da vida 
humana. A vertigem do risco veio acrescentar uma dimensao nova Ii nossa 
experiencia, ao substituir, grosso modo, aquilo que era significado pelo termo 
latino fortuna. 0 risco indica que as nossas decis5es podem ter resultados inespe
rados, que nao sao endossaveis Ii cosmologia, nem exprimem 0 sentido escondido 
da natureza ou as intenc;oes ocultas de Deus, nem resultam do calculo de uma 
razao que seja instancia ultima de decisao. A generalizac;ao da vertigem do risco 

9 - Agamben (2000: 20) fala da impossibilidadeem que nos encontramos de nos apropnarmos da nossa 
condi((ao propriamente hist6rica, 0 que torna 'insuportavel 0 nosso quotidiano' . 
10 - Veja-se, neste senti do, Jean-Claude Coquet, 'Linguistique ei Serniologie' (1987: 10-11). 
II - E nosso entendimento que a chave de compreensao das redes sociais electr6nicas nao esta tanto nos 
novos elementos cognitivos, que possam resultar do facto de nelas participarmos, como esta sobretudo no 
seu caractertribal, de circularidade emocional, de afec9ao electiva. 
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em todos os sectores da experiencia - risco tecnologico, ecol6gico, capital de 
risco, risco nos investimentos, risco no casamento, no relacionamento intimo, 
comportamento de risco - coloca 0 homem perante os seus limites e impede-o de 
confiar na vida etema enas instituiyoes que lha garantiam. 

Por sua vez a tecnica tem-se afastado da ideia instrumental de simples construyao 
humana para causa do proprio homem. A ideia de crise .do humano tem-se entao 
acentuado, a medida em que passamos a falar de vida artificial, fertilizayao in 
vitro, 'barrigas de aluguer', clonagem, replicantes e cyborgs, adeus ao corpo e a 
carne, p6s-organico e trans-humal)o. E tambem a medida que se desenvolve a 
interacyao humana atraves do computador, onde os chats da Internet, os jogos 
electr6nicos, e as novas redes sociais, como 0 Second Life, 0 F acebook e 0 Twitter, 
por exemplo, instabilizam as tradicionais figuras de familia e comunidade, para 
em perrnanencia as reconfigurar. Acima de tudo, e a completa imersao da tecnica 
na hist6ria enos corpos que tern tornado problematico 0 humano. E sao as. 
bibtecnologias e a engenharia genetica, alem do desenvolvimento da cultura 
ciberespacial, as expressoes maiores desta imersao. 

Nestas circunstancias em que bios e techne se fundem e em que a pr6pria figura do 
homem se torna problematica, a palavra como logos humano entrou tambem em 
crise. 0 homem deixou de ser 'animal de promessa', como 0 havia figurado 
Nietzsche (1887, II, § 1), porque a sua palavra ja nada e capaz de prometer. Onde 
ele se reve hoje e sobretudo nas figuras que acentuam a sua condiyao transit6ria, 
tacteante, contingente, fragmentaria, multipla, impondenivel, nomadica . e 
solitaria. A ideia de comunidade. implica a confianya, mas 0 caminho do outro nao 
e doravante uma aposta garantida, dado terem sOyobrado, COInO ° dizem Eisens
tadt e Roniger (1984) a solidariedade, 0 sentido e a participayao, conceitos com os 
quais a confianya se identifica 12. 

2. Experiencia e ambivalencia 

Temos uma existencia marcada pela mobilidade e pela 'errancia' (Maffesoli, 

12 - 0 ponto de vista de Eisenstadt & Ronigernao coincide todavia com 0 nosso. 0 que estes autores querem 
demonstrar e que existe nas pequenas sociedades uma confianya incondicional que nao pode ser 
automaticamente transferida para as sociedades complexas baseadas na divisao do trabalho. E a mesma 

. coisa acontece com 0 ponto de vista de Luhmann, que advoga a existencia de expectativas que nao saiam 
frustradas. 'Ninguem pode viver " diz Luhmann (2001: 21), 'sem formular expectativas relativamente aos 
aconteCimentos contil1gentes. E tambem ninguem coloca a possibilidade de que elas possam vir a sair 
frustradas'. 
13 - Escreve Elias (1973: 275): 'A oriel1tw;:iio do movimento de civilizar;iio no sentido de uma 'privatizar;iio' 
cada vez mais prol1ul1ciada e mais completa de todas as funr;oes corpora is, remetidas para recintos 
especializados, deslocadas para 'fora do campo visual da sociedade', niio acontece sem algumas 
consequencias:' uma das mais importantes [. .. } aparece muito l1itidamente na linha evolutiva da 
sexualidade. Trata-se de uma estranha clivagem que ocorre 110 interior do homem. [Esta clivagem} 
acentua-se a medida que se precisa a clivagem entre os aspectos da vida humana que podem manifesiar-se 
a luz do dia, quer dizer nas relar;oes socia is, e os outros [aspectos} que e preciso reservar para a 
intimidade, para 0 dominio do 'segredo" . 
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1997), e tambem pela 'clivagem interior' (Elias, 1973)13. A nossa existencia e hoje 
pontuada por multiplas separayoes e ambivalencias, por multiplas transiyoes e 
'passagens' (Benjamin, 1989), no permanente movimento de uma viagem de 
travessias sem fim, que compreende exilio, solidao e 'clandestinidade', e da 
mesma forma, excitayao, efervescencia, emoyao. Como tern sido salientado pelo 
pensamento sociol6gico de todas as epocas, de Simmel a Pareto, e de Elias a 
Bauman e a Maffesoli, a atenyao colocada nas escolhas ambivalentes dos actores 
sociais tomou-se particularmente necessaria, quando se trata de analisar dinami
cas que decorrem do encontro entre identidade e alteridade, dado 0 facto de a 
ambivalencia constituir a natureza mesma desta dinamica 14. 

Multiplas atitudes 'nao 16gicas' aparecem ao lado das aCyoes l6gicas. A nossa 
'parte de sombra' desempenha, assim, urn papel indubitavel na estruturayao do 
dado individual e social. E isso, alias, 0 que nos recorda 0 mito biblico que faz 
entrar ao mesmo tempo na hist6ria do mundo 0 pecado e a mentira. Trata-se de 
uma ambivalencia primordial, esta, a da 'passagem de urn estado paradisiaco e 
indiferenciado ao estatuto de humano limitado e contingente' (Maffesoli, 1998: 
1SSt. 

Sem garantias no caminho que nos leva ao outro, mas obrigados a fazer escolhas e 
a correr riscosem ligayoes marcadas pela ambivalencial6

, mais do que as ideias de 
projecto, plano de carreira, grandes objectivos e planificayao da vida a longo 
prazo, ganham hoje importancia em nos, 0 presente, as circunstancias, 0 aleat6rio 
e as emoyoes l7

• E da mesma forma acentuam-se tambem, mais do que no passado, 
a intensidade precaria das relayoes, as variayoes dos sentimentos amorosos, as 
incoerencias ideo16gicas e as mobilidades existenciais e profissionais. Em 

14 - Existe urn entendimento sociol6gico, por exemplo em Anthony Gidqens (1996: 2), retomado por 
Madalena Oliveira (2010: lOS), que mantem todavia a ilusao de que os 'Iayos pessoais' intimos sao 
passiveis de uma total negociayao, de igual para igual, num processo 'inteiramente compativel com a 
democracia na esfera publica' e que se esquiva, em consequencia aquilo que ambos fustigam como uma 
'clausjJra emocional'. Ora, a nosso ver, nao apenas as relayoes de intimidade, como tambem as relayoes na 
esfera publica, sao percorridas por uma zona de sombra, que envolve os receados 'desenfreamento da 
paixao' e 'alucinayao do desejo' , para utilizar expressoes de Madalena Oliveira (20 I 0: 108). 
IS - Quem admite que 0 'nao 16gico' possa andar misturado com as atitudes e as decisoes humanas abre mao 
do racionalismo iconoc\asta, que semprecomandou 0 Ocidente. Foi, com efeito, '0 logro dos Iconoclastas' 
decidir que 0 humano se estabelece na verdade pelo afastamento das aparencias - as aparencias, ou seja, 'a 
seduyao das imagens' (Baudrillard: 1996: 85). , ' 
16 - E bern esclarecedor deste ponto de vista 0 livro editado em 2002 por Jose Braganya de Miranda e Maria 
Teresa Cruz, com 0 titulo Critica das ligat;oes na era da tecnica. As duas dezenas de artigos que interrogam 
a complexidade das ligayoes na actualidade distribuem-se pelas seguintes rubricas: ligayoes estranhas, 
ligayoes livres, ligayoes enredadas, ligayoes perigosas, ligayoes on-off. . 
17 - 0 presente e as em090es sao urn outro modo de dizer 0 quotidiano, que e onde 0 humano se decide. E, 
com efeito, a superficie que 0 humano se abre em profundidade. Blanchot (1969: 357) falava, neste sentido, 
da 'profundidade do que e superficial'. Opondo-se a este ponto de vista, no entanto, Madalena Oliveira 
(2010: 105), constitui-se como porta-voz da 'consciencia das desditas de uma experiencia feita da espuma 
das coisas' , defendendo que 0 'mais certo Ii que'tudo 0 que se joga a tdna se desvanece no ar' . E acre~centa:' 
'A superfide, que Ii uma outra maneira de nos referirmos as aparencias, comporta fragilidades que 
revestem a experiencfa de perigos, do mesmo modo que a superficie da agua sujeita os barcos a 
vulnerabilidade de ventos impulsionadores [ ... j' (Ibidem). 
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consequencia, passamos a procurar a salvayao bern mais nos passos por onde 
vamos a caminho, passos que sao de desassossego, do que no enraizamento que 
nos garanta uma origem, urn nome, urn fundamento e urn territ6rio'8. Alias, a 
origem, 0 fundamento e 0 territ6rio, que outrora nos falavam da 'determinayao do 
ser como presenya', nao pass am hoje de estilhayos e fragmelitos'9, num tempo 

w . 
'acentrado' . . 

Nestas circunstancias, com a errancia e a ambivalencia a guiarem as escolhas 
humanas, 0 equilibrio a atingir sera sempre provisorio. E a falarmos de enraiza~ 
mento, apenas 0 poderemos fazer no sentido de urn 'enraizamento dinamico', 
como dira Maffesoli (1997: 82); e nao de urn enraizamento estatico, de coisa 
positiva, instituida e estabelecida21 . 

3. 0 imagimirio em tempo de crise 

Este tnal-estar de civilizayao, que compreende ameayas, medos e riscos, e e 
declinado pelos temas da crise e do fim, remete para urn imaginario de 'formas 
tnigicas, barrocas e grotescas' (Gonyalves, 2009), urn imaginario que exprime a 
condiyao humana, uma vida que nao conhece sossego, porque, comoassinalamos, 
nao the e dado fundamertto seguro, territ6rio conhecido, ou identidade estavef2. 

o tragico e uma figura que normalmente vemos associada it literatura - e uma 
forma literaria. 0 barroco e uma figura que assinala urn movimento e urn momen
to da hist6ria da arte ocidental. 0 grotesco e uma figura que exprime uma sensibi-

. lidade estetica. As tres formas sao figuras avessas a ideia de totalizayao da 
existencia, 0 que quer dizer,que sao figuras avessas a sua ideia de perfeiyao e de 
harmonia., Sao figuras que declinam' urn destino sacudido pela vertigem do 
fragmentario, do marginal, do mundano e do profano, dando-nos aver, alem 
disso, 0 caracter viscoso, sinuoso, titubeante e labirintico da condiyao humana. 

18 - Convocamos, a este proposito, 0 seguinte trecho de Bernardo Soares, do Livro do Desassossego: 
'Preciso explicar-lhe que viajei realmente. Mas tudo me sabe a constar-me que viajei, mas niio vivi. Levei 
de um lado para 0 outro, de norte para sui ... de leste para oeste, 0 cansaro de ter tidoum passado, 0 tMio de 
viver um presente, eo desassossego de ter que ter umfuiuro. Mas tanto me esforro que fico todo no 
presente, matando dentro de mim 0 passado e ofuturo' (Soares, 1998: 482). 
19 - S.egundo Derrida (1967: 410-411), quando a linguagem invade a totalidade do campo do conhecimento 
(linguistic turn), cai por terra 'a determinayao do ser como presenya', caindo com ela tambem todos os 
nomes que designaram a invariancia de uma presenya plena (de urn fundamento): essencia, existencia, 
substancia, sujeito, transcendencia, consciencia, Deus, homem ... 
20 - Sobre a 'acentra9ao' social, ver Edmundo Pires (2003), fundada na ideia de Niklas Luhmann de que a 
sociedade modema e urn tecido 'poli-contextual', pelo que nao possui urn centro particular. 
21 - Sendo de desassossego os nossos passos, pois que nao e outra a condi9ao humana, cabe-nos todavia 
salvar 0 quotidiano, na medida em que e 11 superficie e 11 flor da pele, uma superficie e uma pele abertas em 
profundidade, que se decide 0 humano. Veja-se, neste sentido, 0 artigo que escrevemos (Martins, 2005), 
particularmente a secyao 'Espayo publico;quotidiano e media' (pp. 166-169), com remissiies para Flaubert, 
Joyce, Hermann Broch, Bqurdieu eAgamben. , 
22 - Relembramos tamMm, a este proposito, 0 texto ja referido: Martins (2002), '0 tnigico como 
imaginario da era mediatica' . 
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As formas do imaginario podem ter na cultura uma existencia ostensiva, ou entao 
discreta, ou ainda secreta. Na era dos media, 0 tragico, 0 barroco e 0 grotesco tern, 
a nosso ver, uma existencia ostensiva. Sabemos, desde Nietzsche, e vemos Roland 
Barthes (1942), primeiro, e Michel Maffesoli (2000), depois, insistir neste 
aspecto, que 0 tragico se opoe ao dramatico (num caso, temos conqadiyoes 
superadas por uma sintese - 0 dramatieo; noutro caso, temos contradiyoes sem 
resoluyao do conflito - 0 tragico). Por sua vez, Henrich Wolfflin assinala que 0 

barroco se opoe ao c1assico,(num caso, temos formas de linhas direitas e superfici
es planas - 0 classieo; noutro caso, temos formas de linhas curvas, de dobras e de 
superficies concavas - 0 barroco). E, de acordo com Victor Hugo, 0 grotesco 
opoe-se ao sublime (num cas6, temos as forrnas de urn mundo elevado, equilibra
do e harmonico - 0 sublime; noutro caso, temos as formas desproporcionadas de 
urn mundo rebaixado, invertido e desarm6nico - 0 groteseo). 

Estas tres formas do imaginario, 0 tragico, 0 barroco e 0 grotesco, sao dinamicas e 
partilham caracteristicas semelhantes: em todas elas a vida e 0 mundo, embora 
palpitantes, sao instaveis, ambivalentes, sinuosos, fragmentarios, imperfeitos e 
efemeros. Mas tambem podemos assinalar diferenyas. Desde a Contra-Reforma 
que 0 barroeo se eleva da turbulencia mundana as alturas das ab6badas e dos 
tronos, it procura de urn 'acesso ao absoluto23

• Por sua vez, 0 groteseo e voraz e 
corrosivo. Nada nele se salva, nem mesmo 0 absoluto. 0 sistema de valores' e 
subvertido e macaqueado. 0 olhar grotesco rebaixa tudo 0 que atingee precipita-o 
nos abismos da existencia. No grotesco, a abertura devem cavidade, concavidade, 
prega, requebro, linha curva. Ja 0 tragico entrega-se it vida com inquietude e 
melancolia, que sao atitudes proprias de urn ser que se empenha num destino 
incerto, sem nenhuma prOmeSsa de desenlace feliz. 0 tragico vive esta contradi
yao:alimenta-se de uma certeza que the escapa sempre e esgota-se a promover 
impossibilidades que imagina comoetemidades. 

A ostensividade destas formas e evidente na idade dos media, nao lhes sendo 
alheia as novas tecnologias da comunicayao, como assinalamos. Calabrese fala de 
uma 'idade neobal)"oca'; Muniz Sodre, de urn 'imperio do grotesco'; Maffesoli, de 
urn 'regresso do tragico '.EAlbertino Gonyalves faz a sintese das tres. 

4. Melancolia e temporalidade 

Gostariamos de conjugar este imaginario de formas melancolicas, com a ideia de' 
temporalidade, particularmente com a ideia de tempo global, que e 0 tempo da 
'sociedade em rede' (Castells), 0 tempo da 'economia-mundo' (Wallerstein), 
enfim, 0 tempo da globalizayao. 

23 " Sem diivida que 0 barroco se equivocou ao identificar 0 etemo, pOl' urn lado, com 0 poder absoluto dos 
reis, e por outro, com a dogmatica e a catequese dos principes da Igreja. Benjamin (2004) denunciou, 
todavia, este 'cadaver' humano. 
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Assinalamos, por urn lado, a importiincia crescente daquilo a que Mario Pemiola 
(2004) chama' ordem sensoI6gica'; e tamhem a implantayao de uma sociedade de 
'meios sem fins' (Agamben, 1995); e ainda a actual cinetica do mundo, urn 
movimento de 'mobilizayao infinita' para 0 mercado global, como se the refere 
Peter Sloterdijk (2000). 

Passamos a explicitar cada um destes aspectos. 

4.1. Consideramos, de facto, que as actuais fonnas do imaginario nao sao dis so
ciaveis daquilo a que Mario Pemiola chama a 'ordem sensol6gica' , que se impoe it 
antiga 'ordem idebI6gica', com a sens'ibilidade e as emoyoes a levarem a melhor 
sobre as ideias e com a bios a misturar-se com a techi'le, podendo falar~se hoje, por 
exemplo, no sex-appeal do inorganico, num processo acelerado de estetizayao 
geral da existencia humana, coin toda a experiencia a converter-se em 'experien
cia sensivel' . A nossa atmosfera e cada vez mais sensitiva e libidin~l, constituin
do-se a emoyao, 0 desejo, a seduyao e a pele como valores prevalecentes na nossa 
cultura. Derrick de Kerckhove (1997) fala mesmo, neste contexto, de uma pele 
tecno16gica24

• 

4. 2. Consideramos, por outro lado, que as hodiemas fonnas do imaginario 
tamhem nab sao dissociaveis, como diz Giorgio Agamben (1995), da sociedade de 
'meios sem fins', que e a nossa, depois do afundamento das verdades tradicionais, 
da quebra da confianya hist6rica e da deslocayao ciyilizacional da palavra para a 
imagem (Martins, 2009), ou para 0 ecra. 'Meios sem fins', 'hist6ria sem Genese 
nem Apocalipse', uma hist6ria presenteista, ou seja, uina hist6ria sem teleologia, 
queja nao caminha para um fim, e tambem uma hist6ria sem escatologia, ou seja, 
sem redenyao. 

A nossa epoca ve alterada, deste modo, a sua natureza, de uma estrutura dramatica 
(de contradiyoes com uma sintese redentora) para uma estrutura tragic a (de 
contradlyoes sem happy end). E esse 0 sentido do 'regresso do tnigico', de que fala 
Michel Maffesoli (2000), em L'Instant eternnel. Le retour du tragique dans les 
societes post-modernes. 

4.3. Referimo-nos, finalmente, ao facto de 0 humano estar' a ser investido, 
acelerado e mobilizado, pela tecnologia, para um mercado global. Ja nos anos 
trinta do seculo passado, como assinalamos, Ernest Junger chamara atenyao para 
o facto de a epoca estar a ser mobilizada pela tecnologia. Usava entao uma 
metafora helica. Entretanto, Peter Sloterdijk fala hoje de uma 'mobilizayao 

24 -Veja-se tambem, neste sentido, Madalena Oliveira (20 I 0, particularmente pp, 33-114), 
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infinita'. E esta mobilizayao infinita para 0 mercado global, atraves da tecnologia, 
que vai colocar 0 humano em crise permanente. 

Ordem sensol6gica, sociedade de meios semfins, mobilizar;ao infinita do humano 
para 0 mercado, aqui estao outras tantas express5es e efeitos de uma sociedade e 
de uma cultura em crise, uma sociedade que produz nos actores sociais 0 cerebro 
de individuos empregaveis, competitivos e performantes. 

Nao deixamos, no entanto, de assinalar que e na crise que a humanidade se decide. 
Relembramos, neste sentido, 0 verso de Holderlin, convocado no texto de 
Heidegger (1954) sobre a tecnica, 'la onde esta 0 perigo, tambem esta 0 que salva' . 
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