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o TRAGICO COMO IMAGINARIO
DA ERA MEDIAncA

MOISES DE LEMOS MARTINS *

RESUMO
Interrogo neste texto 0 imaginano da era mediatica. E meu entendimento que a
sociedade da informa<;ao subverteu a nossa ideia de tempo hist6rico. Nos nossos dias, 0
tempo deixou de ser comandado pelo principio escato16gico. Com 0 real em falta e a
vivermos em sofrimento de finalidade, 0 nosso imaginario ja MO tern a anima-Io nenhuma
esperanc;a. 0 imaginano da era mediatica e, assim, 0 imaginario da crise do moderno, urn
imaginano tragico, que tern na melancolia a afeo;:ao que melhor 0 caractenza.
ABSTRACT

In this article, I propose to inquire imaginary in the media age. I argue that the
widespread communication society has subverted our notion of historical time. Presently.
time is no longer commanded by the eschatological principle. With a deficit· of both reality
and purposes, our imaginary has no hope to cling to. The imaginary of the media era is,
thus. the imaginary of the crisis of modernity, a tragic imaginary. Melancholy is the
feeling that better characterises our times.

1.

A historicidade e a escatologia

Se me fosse perguntado qual 0 elemento distintivo do imaginfuio
modemo, daria como resposta: a historicidade. Concordo neste ponto com
Jean-Fran~ois Lyotard (1993: 90), a historicidade e 0 imaginario modemo
do tempo. Se pensarmos no dispositivo utilizado para legitimar 0 sujeito
colectivo que da pelo nome de na~ao, e tambem de republica de cidadaos
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esclarecidos, de Ocidente, de Europa, e ainda de sociedade sem classes, verificamos que em todas as circunstancias foi pel;a fundamental nesse dispositivo de legitimal;ao a ideia de tempo historico, urn tempo comandado pelo
principio escatologico. A escatologia da conta da experiencia de urn sujeito
diminuido pe!a imperfeil;ao e pe!a insuficiencia, mas profetiza que uma tal
experiencia acabara no final dos tempos, com 0 regresso it casa do Pai, ao
significante pleno, sendo 0 mal superado e a morte destruida.
Michel Maffesoli (1998: 39-40), que identifica a historia da modernidade com a historia do cristianismo, retomando uma classica formulal;ao do
heideggeriano Karl L6with (1991) em 0 Sentida da Hist6ria, costuma remeter para Santo Agostinho a origem do pensamento escatologico. E de algum
modo tern razao, as figuras de emancipal;ao e de superal;ao historica, projectadas pe!a Cidade de Deus, sao as formas escatologicas, as formas esperanl;osas, de a modernidade encarar 0 tempo. Simplesmente, Santo Agostinho prolonga uma tradil;ao que se inicia tres seculos antes, com Paulo
de Tarso (0 Sao Paulo de que nos fala 0 Novo Testamento), uma tradil;ao
que compatibiliza a tradil;ao ciassica paga com a escatologia crista. E, com
efeito, a utopia crista, uma esperanl;a tornada possive! pela principio escatologico, ou seja, pe!a ideia de emancipal;ao, superal;ao, redenl;ao, que
refunda a racionalidade saida do classicismo pagao.
Razao escatol6gica, a razao moderna realiza-se na experiencia de urn
dia termos pecado e na esperanl;a de virmos a ser libertados, qualquer que
seja a nossa condil;ao, homem livre, escravo, mulher, estrangeiro, imigrante.
E no perdao que 0 exercfcio moderno da razao tern a sua etica.
Pode parecer excessivamente crista esta caracterizal;ao da historicidade. Nietzsche, por exemplo, nem sequer a valorizou como novo funcionamento da razao. Para este «filosofo da suspeita», a etica do perdao nao passa
de urn amolecimento da razao, pe!o que a ser boa 0 e apenas para os fracos;
a etica do perdao nao passa, para Nietzsche, de uma moral de escravos.
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facto, no entanto,
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a rnodernidade laica mantem

0

dispositivo temporal de «uma grande narrativa» (Lyotard, 1979), que promete a reconciliacyao do sujeito consigo mesmo e com

o

0

seu semelhante.

Iluminismo, 0 Romantismo, 0 Marxismo, e hoje a Cibercultura, tern 0
mesma conceito de historicidade que 0 Cristianismo. Laicizaram, e certo,

o principio escato16gico, mas mantiveram-no. Em todas estas {(grandes
narrativas», urn mito das origens estabelece a hist6ria sabre urn passado
imemorial. E a relac;ao plena e inteira sonhada no comec;o constitui-se como
a promessa de urn fim ultimo. 0 imagimirio moderno vive neste circulo
hermeneutico: projecta a sua legitimidade para diante, mas funda-a numa
origem perdida. Neste sentido, a escatologia, que nos promete a redenl;ao,
vai a par da arqueologia, que nos garante urn regresso it casa paterna. Estou
a pensar na lei de Deus do paraiso cristao, e tambem na lei da Natureza do
direito natural fantasmada par Rousseau, e ainda na sociedade sem classes
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imaginada por Engels no principio dos tempos, antes da familia, da propriedade e do Estado. Estou finalmente a pensar naquilo que na Cibercultura
ressoa a lardim do Eden e a Torre de Babel, quero dizer, a irvore do conhecimento universal e a comunica.;;:ao universal desse mesma conhecimento
(Lyotard, 1993; Martins, 1998).

2.

A crise da modernidade e a melancolia

Niio e meu proposito, todavia, insistir no nucleo duro da constitui<;:iio
modema do imagimirio. Niio you interrogar a historicidade, essa esperan<;:a
fundada numa utopia escatologica. Vou, sim, debru<;:ar-me sobre aquela forma
de imaginario que a «sociedade da comunica<;:iio generalizada» (Vattimo,
1991; 12), a sociedade mediatica, hoje realiza. Penso, com efeito, que deixou
de funcionar, no nosso tempo, a ideia de tempo historico, urn tempo comandado pelo principio escatologico, pelo principio de uma emancipa<;:iio final.
A minha proposta e entiio a seguinte: a sociedade mediatica revela a crise da
modemidade, 0 que quer dizer, a crise da historicidade. E com 0 principio
escatologico desactivado e a cota da esperan<;:a em baixa, a sociedade mediatica revela 0 tragico como 0 imaginario dominante da nossa epoca.
No entendimento que fa<;:o das coisas, os media realizam 0 tragico como
o imaginario de uma epoca sem esperan<;:a, sem utopia, a nossa epoca. E as
tecnologias cavam e aprofundam esta crise. Ao constituirem-se como uma
realidade separada (Benjamin, 1936), deixando de ser instrumentais para
investir a propria natureza, as tecnologias substituem a escatologia, como se
das suas realiza<;:oes protesicas e donicas (proteses de silicone, implantes de
cabelo, implantes electronicos no cerebro para realizar up grades de inteligencia, implantes de embrioes clonados para apurar a ra<;:a humana) pudessemos esperar a supera<;:iio da nossa insuficiencia e a destrui<;:iio da morte.
Neste contexto, em que as tecnologias fantasiam 0 «contrale do imaginario»,
o controle so pode ser mesmo 0 seu «descontrole» e a «came do imagimirio»
so pode ser mesmo 0 «grotesco», 0 imaginario da ruina do corpo, ou 0
imaginario de urn corpo em ruina.
A ideia de crise justifica-se, insisto, pelo facto de nos ocuparmos da
epoca da «comunica<;:iio generalizada». E, pois, sob este signo, 0 signo da
crise do modemo, que se apresentam grande parte dos artigos incluidos
neste dossie sabre 0 Imaginano. Num ou noutro casa, no entanto, somas
confrontados com aquilo que nos e dado esperar ainda.
Digo, entiio, que me coloco aqui «sob 0 signo da crise do modemo».
A modemidade, tal como se estabeleceu nas sociedades avan<;:adas, vive hoje
assombrada pelo fantasma da assepsia social, combatendo a corrup<;:iio e a
degrada<;:iio. Apoiadas e propulsadas pelos media, as nossas campanhas da
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«tolerancia zero» e do «risco zero» (diante do alcooi. da droga, do banditismo, urbano e suburbano. do terrorismo) daD eonta do «intima terroP)
(Lyotard, 1993: 171-184) que percorre e assombra a polis mode rna. As nossas
sociedades, onde impera uma ordem pragmatica e civilizada, uma ordem
que sonha com 0 sucesso e fantasia fechar urn condominia para 0 Emir a
vontade, declararam guerra ao animal que vive no humano e desdobram-se
em esfor~adas opera~oes de exorcismo para enxotar as sombras (os medos
e as angustias) que possuem 0 corpo colectivo.
Entretanto, 0 ideal democratico, que havia sido fundado no contrato
livremente consentido e permitira 0 sonho de uma sociedade governada
em nome do bern, do justo e do verdadeiro, agoniza agora de aborredmento num quotidiano higienizado e atola-se no indiferentismo e absentismo politicos.
«Crise da experiencia». portanto - foi esse 0 diagn6stico feito em tempos
sobre a nossa epoca por Walter Benjamin (1992: 28), e e esse tambem 0 diagn6stico feito mais recentemente por Giorgio Agamben (2000: 20). E com
efeito, a polis moderna vive hoje anestesiada, sendo cada vez menor 0 seu
«compromisso com a epoca e com as ideias que a motivam» (Benjamin,
1993: 490).
Chafurdando sem esperan~a num quotidiano transformado na sua
transcriIYao mediatica. uma transcri~ao ruidosa e incessante, que 0 nega
enquanto quotidiano em que arriscamos a pele, 0 nosso tempo parece no
entanto viver feliz, reconfortada no rega<;:o das tecnologias, dos media e dos
centros comerciais, urn rega<;:o que the proporciona viagens tranquilas,
aventuras sem risco, ao reino da evasao, do exotismo e do fantastico. A todo
o momento sao-lhe administrados «terror sem horror, cOID09ao sem emo<;:ao, compaixao sem paixao» (Teresa Cruz, s.d.: 112), mas a Cidade dos
homens, que se encontra abismada pelo fantasma da transparencia comunicacionai. deleita-se nessa calda de emo<;:oes, que trasveste de uma euforia
puxada a manivela a aventura humana. E hi vai gozando 0 panorama, rendida as telenovelas, aos big brothers, aos masterplans e a outras tao tranquilas quaD soporiferas viagens t.
Crise da experiencia, sem duvida, e tam bern 0 tragico como forma do
imaginario na era mediatica. Invariavelmente, as aberturas dos telejornais
estao por conta da tragedia e da catastrofe. Como se urn falum inexplicavel
cobrisse a cidade dos homens, conduzindo-a por veredas desconhecidas, e
uma vontade insondavel se sobrepusesse a toda a ac<;:ao humana, os telejor-

1 Teresa Cruz (2002: 37) fala, a este prop6sito. de uma «tecnologia da sensibiliclade» e de
uma «tecnologia dos afectos», a ela aliada, «como no cinema ou na televisao, para dirigir com
precisao olhar, a escuta e, ainda, os estremecimentos de emo\=ao, de terror, de indigna<;:ao, de
compaixao, etc .. »
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nais come<;:am por dar a voz aos deuses. e so depois se ocupam dos humanos
e das suas insignificantes ac<;:6es: abrem com os acidentes mortais. os actos
tresloucados que semeiam sommento e morte. os crimes hediondos. que
desafiam qualquer racionalidade. os efeitos de uma qualquer catastrofe
natural. seja temporal. terramoto ou cielone.
Dou a palavra ao narrador. Estamos na pascoa. no equinocio da Primavera. Como sempre acontece nesta quadra. urn deus em desvario espalha a
devasta<;:iio pelas estradas do pais. 0 sacerdote. urn capitiio da Brigada de
Transito da Guarda Nacional Republicana. em traje de gala. mas com ar
compungido. apresenta os numeros da desola9iio: desta vez foram 27 os
mortos. 84 os feridos graves. 670 os feridos ligeiros. Nenhum Edipo parece
capaz de livrar a cidade desta fatalidade. que cielicamente se repete. niio
apenas no equinocio da Primavera. com tambem no solsticio de Invemo.
por alturas do Natal. enoutras ocasioes ainda. 0 sacerdote esta a ponto de
rasgar as vestes tamanha e a desgra9a: «senhor automobilista. seja prudente.
conduza com seguran<;:a». Enquanto isto. tal urn coro grego. 0 fundo do ecrii
repete 0 etemo movimento do mercado financeiro. 0 perpetuo sobe-e-desce
das cota<;:oes na bolsa.
o jomal televisivo apresenta-se-nos assim na forma de uma narrativa
mitica. 0 futuro. que 0 telejomal narra no passado. niio parece reservar-nos
hoje nenhuma esperan<;:a. So tern sentido falar de esperan9a quando a urn
sujeito da historia e prometida uma perfei<;:iio final. Ou entiio. quando 0
proprio sujeito da historia se promete a si proprio essa perfei9iio. Ora. 0 que
se passa na narrativa do jomal televisivo significa 0 fim de todas as esperan<;:as. 0 conteudo da narrativa niio nos da qualquer ilusiio a esse respeito.
Se a sua abertura havia sido fabulosa. com a voz dos deuses a ribombar por
cima das nossas cabe<;:as. 0 fecho niio ecoa menos fantasticamente. Com
novidades que a todo 0 instante chegam de Delfos. 0 Tiresias de servi90
conta 0 caso de uma ovelha que nasceu sem quaisquer membros superiores
ou inferiores. e logo passa a urn outro caso. 0 de 0 primeiro clone humano
ja levar aita semanas de gestac;ao, coisa fabulosa, sem duvida, como fabu1050 ja havia sido, alias, uma mulher ter engravidado aos sessenta e cinco
anos - esse e ja urn Dutro caso (ou nao teni side sempre 0 mesma? Se aten-

dermos ao ensinamento de Vladimir PropP. e tambem de Algirdas Greimas
e Claude Levi-Strauss, nao parecem restar duvidas: «0 conto e sempre 0
mesma» 2). Pela meio da narrativa televisiva desfilaram, entretanto, revolu-

<;:oes. guerras. crises. delibera<;:6es. inven<;:oes. Exilada da escatologia. e
portanto «em sommento de finalidade» (Lyotard. 1993: 93). a narrativa televisiva expoe a crise desta epoca. 0 seu mal-estar. a sua melancolia. Nada do
que e contado parece ser por inteiro obra de humanos. Definitivamente. 0

2

Veja-se, neste sentido. Jean-Claude Coquet, «Linguistique et Semioiogie» (1987: 10-11).
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discurso dos media nao e urn discurso critico, e urn discurso rnelanc6lico,
possuido por urn imaginario tragico, que nenhum horizonte de reden(iao
finaliza 3.

3.

0 abastardamento do ideal democnitico

E tragico 0 imaginario desta epoca de crise do modemo. Este imaginario tragico e 0 empobrecimento da experiencia humana, a que anteriormente aludi, vaG a par, todavia, com 0 abast.ardamento do ideal democratico. Hoje, nao paramos de ver a politica esgotar-se em estrategia de
gestao e a autoridade do Estado confinar-se a opera(iao policial (Miranda,
1997). Seja com a politica, seja com a autoridade, nao parece ter fim 0 movimento de deser(iao do espirito. E entretanto, cavando esta deser(iao, nao
cessa de galgar terreno socialmente urn mundo raso de imaterialidades, raso
de convic(ioes - raso pelo alastramento de uma ordem pragmatica e civilizada, uma ordem que sonha com 0 sucesso, sendo todo 0 sucesso ganhar
audiencia, e fantasia fechar urn condominia para 0 fruir a vontade.
Sabemos por Lyotard (1993: 199) que quando uma civiliza(iao deserta
dos seus ideais, passa a cultivar 0 prazer de os representar. No meu modo de
ver as coisas, do ideal democratico sobra cada vez mais apenas a sua estetiza(iiio. E ha muitas maneiras de estetizar 0 real. Aponto algumas maneiras
de estetiza(iao do ideal democratico: a sua encena(iao, a mediatiza(iiio, a
simula(iiio, a hegemonia dos artefactos (leis, institui(ioes, valores no mercado de capitais), a especula(iiio bolsista, a mimesis generalizada, 0 hedonismo, 0 narcisismo, 0 auto-referencialismo. Podia dizer mais maneiras,
mas num aspecto elas confluem todas: falam-nos da perda do objecto e
da prevalencia do imaginario sobre a realidade (Baudrillard, 1978). Sem
exigencia etico-politica, pouco the importando 0 corpo que ha que dar a
comunidade, 0 ideal democratico ganha urn estatuto poetico, estetico, e
satisfaz-se em melancolia, a melancolia que e a afec9ao que melhor caracteriza a idade do tragico.
E eu termino rapidamente 0 meu ponto de vista, glosando ainda
Lyotard (1993). E possivel fazer a hist6ria da nossa decep(iao democratica.
Digo ao acaso: ° indiferentismo e ° abstencionismo, ou seja, 0 descredito
geral da politica; as quotas femininas nas listas de deputados; todas as
'liberta(ioes', libertar;6es {rustradas, as liberta(ioes do colonialismo, as liberta(ioes politicas, as liberta(ioes sexuais, as liberta(ioes da mulher, da crian(ia,
das minorias; os dias mundiais da mulher, da crian(ia, do emigrante, do
3 As noticias referidas foram dadas nos telejomais da RTP, canal 1, na semana da Pascoa
de 2002 (de 31 de Marl):O a 6 de Abril).
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deficiente; 0 direito de ingerencia par razoes humanitarias e onde estao
em causa os direitos do homem; as for<;:as de interposi<;:ao em missao de paz.
Os media nao se cansam de recitar sempre 0 mesmo conto. Mas, como
sabemos, toda a narrativa mitica e melanc6lica, ela apenas levanta voo onde
oreal esta em falta ou abre brechas.
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