
O agora virtual 
em Bragança de Miranda 

 
 

 

Quando me propus a analisar o texto ”Espaço Público, Política e Mediação“ de Bragança 

de Miranda, e depois de uma primeira leitura, não pude deixar de embater em conceitos e 

ideias que além de remeterem para outros autores, obriga também a recorrer a outras 

partes do livro, aos quais este texto faz referência, assim como também para o livro 

“Analítica da Actualidade”, que “vale como fundamento geral do projecto que se centra 

sobre a actualidade”
i
.  

 

 Como refere Bragança de Miranda, o percurso discursivo por vezes acaba “por ditar as 

suas regras” e torna-se por vezes “excessivamente intrincado” que se impõe clarificar, 

mas esse clarificar, se apresentado de uma forma muito reduzida, pode não ser suficiente 

para que a experiência do “aqui e agora” corresponda à cumplicidade necessária, para 

que se entenda o projecto na sua totalidade. 

 

 

A experiência e a actualidade 
 

Desde os seus primeiros escritos, que Bragança de Miranda, assume como propósito seu 

e das suas investigações uma incursão reflexiva pelos “estudos da modernidade”, 

colocando desde logo algumas dúvidas sobre a funcionalidade de todo o discurso da 

actualidade. Começa por questionar à maneira de Arendt ii, «…o que fazer, como agir, em 

suma, sobre o que “podemos esperar” do ponto em que estamos»
iii

 e propõe que essas 

teorias sejam lidas e possam ser ultrapassadas, partindo da interrogação de qual a 

«…função que desempenham na experiência», tendo como “operador” a linguagem, e 

como espaço de realização e de aparência as mediações. Bragança de Miranda propõe 

um projecto para criar novos caminhos de acesso à experiência para se poder «chegar à 

actualidade»
iv
. 

 

 

A modernidade ou pós-modernidade  
 

Na crítica à busca de discursos alternativos com vista á superação da modernidade, e 

embora reconheça o desajustamento das imagens da modernidade em relação à nossa 

experiência e a importância da superação de algumas teorias que suportam a 

modernidade, Bragança de Miranda começa por rejeitar a utilização de propostas 

como o pós-modernismo, que para alguns constitui uma ruptura radical ao 

pensamento moderno
v
 aludindo ao fim do espaço público, assim como de outros 

teóricos que referem estas mutações apenas como válidas nos meios artísticos
vi

, que 

apenas se constituem como radicalização da modernidade. O autor propõe-nos que 

olhemos «sem subterfúgios nem ilusões» e que só assim poderemos observar que a 
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crise não está no espaço público mas nas delimitações que lhes eram impostas, como 

forma de controlo e impediam o livre acesso do espaço público a todos. 

 

 

 

Reformular a experiência na actualidade 
 

A proposta de Bragança de Miranda passa por propor a reformulação do conceito da 

experiência na actualidade
vii

, tendo em conta que é ela que possibilita o “sujeito” e a 

“percepção”, e por isso, a experiência intervêm como acção instumentalizadora do 

imaginário através do discurso, e por isso mesmo, como diz Bragança de Miranda
viii

, 

podemos resistir-lhe, desconstruindo a discursividade moderna, libertando a 

experiência dos discursos axiomáticos e controladores, em vez de procurar outras vias 

alternativas, ou outros ajustamentos nominativos ao discurso da modernidade, como 

já no anterior ponto foi referido. 

 

Desconstruir a discursividade, segundo o autor passa obrigatoriamente por reaver e 

desprogramar a linguagem
ix
, não enquanto discurso regulador e normalizador da 

experiência, mas como mediadora e elemento constituinte do homem como “animal 

político”, como garantia da liberdade de pensamento, e do livre acesso à política, e ao 

espaço político. Em resumo, como nos refere este autor, em tom conclusivo, a grande 

«dificuldade com que nos debatemos é a dos limites da nossa linguagem»
x
, quando se 

trata da prioridade da experiência, do agir e de tudo o que é vital para nós, e 

principalmente de podermos ter acesso à actualidade. 

 

 

 

O espaço público 
 

O espaço público é o espaço onde se delimitam e se estruturam todo o pensamento e a 

aparência do ser humano, e é ainda onde existe a possibilidade de conhecimento, de 

contacto, de vivências e de prova, em suma é o espaço onde é possível a experiência.  

 

O espaço público é também o espaço por excelência de mediação e um espaço de 

controlo. Através do exercício do poder, a esfera pública institui o discurso e a acção, é 

legitimadora da teia de negócios, e é por excelência um palco privilegiado das relações 

humanas, servindo de suporte e tema às histórias que relatam os acontecimentos 

ocorridos, ou seja, um elemento importante para a preservação da memória colectiva
xi
. 

Por outro lado, a produção de discursos é «…controlada, seleccionada, organizada e 

redistribuída por um certo número de procedimentos que têm por papel…» exorcizar «os 

poderes e os perigos», refrear «o acontecimento aleatório» e disfarçar a sua «pesada, 

temível materialidade»
xii

. O discurso e o real deixaram de estar distantes, acabando por se 

fundir.  
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A Mediação e a crise no espaço público 

 
Como demonstra Bragança de Miranda, o espaço público é a forma de mediação por 

excelência da vida política, mas a modernidade contém em si uma ambivalência que pode 

significar enormes perigos de esvaziamento do espaço político. Essa ambivalência 

corresponde por um lado à idealização da politica, uma das afirmações mais importantes 

do modernismo (idealpolitik) , e que poderá ser tão perigosa para o espaço politico como 

o controlo por parte poder governativo (realpolitik), porque a afirmação na finalidade de 

cada uma delas, coloca o espaço politico sem saída, anulando e impossibilitando o 

acontecimento por um lado e a liberdade de agir por outro. Portanto o espaço público só 

sobreviverá se existirem a possibilidade de anular estas finalidades, ou seja que eles 

sejam como meros instrumentos ao serviço da riqueza da experiência no espaço público. 

 

Tal como aconteceu com o discurso e o real que se fundiram, também o espaço público e 

a politica deixam de ser pertença de todos, ou seja um espaço universal, onde os 

discursos apenas remetem para si próprios e a politica apenas um espaço de diálogo. 

 

Sendo o espaço público, o espaço de aparência de todos, um espaço em que a politica tem 

de acontecer de uma forma totalmente livre, ela só poderá acontecer se for um espaço 

aberto a toda a experiência, ao agir colectivo. Esta é uma das principais constatações e 

preocupações de Bragança de Miranda. 

 

O actual “espaço público” tornou-se “quase num simulacro” daquilo que toda a cultura 

moderna sempre sonhou atingir. O problema não está apenas na crise do espaço publico 

mas também qual o seu destino. E esse destino, está ameaçado pela potencialização e 

aceleração das novas tecnologias de informação que tornou mais visível o 

desaparecimento das velhas dicotomias de espaços delimitados que opunham o público 

ao privado, o estado à sociedade civil, acabando por eliminar as suas especificidades. E 

esta é a questão central para a compreensão de um paradigma, que Bragança de Miranda 

assinala como preocupante e factor de contradição, pois que não tende para a 

“salvaguarda dos direitos individuais” dos cidadãos. O estado e a governação, na 

tentativa de representar “os interesses particulares da sociedade civil”, com vista à sua 

universalização, servem apenas interesses de controlo e integração do espaço público.  

 

Por outro lado, refere este autor, que a velocidade dos acontecimentos, a «temporalidade 

do agir» é actualmente diferente, revelando algumas assincronias entre a politica e a 

experiência, que como já vimos anteriormente é acelerada pelas tecnologias actuais, 

actuando com tempos diferentes.  

 

O que entra em colapso é a materialização do espaço público. O espaço público que deve 

fundar o espaço político é destruturado pela natureza dos seus meios.
xiii

 Se antes os meios 

técnicos eram utilizados como processos que estimulavam as relações no espaço político, 

agora são eles que constroem esse espaço.  

 



 4 

 
O novum da situação actual. O emergir de um novo espaço de mediação 
 

O que o autor se refere ao novum da situação é ao facto de que a mediação «está a 

emergir como um problema crucial do pensamento contemporâneo».  

 

O espaço público, identificado como «espaço da palavra», o único espaço de discussão 

livre onde a politica fora reduzida ao diálogo e onde consequentemente, o espaço de 

mediação é reduzido à palavra. Esta situação levou inevitavelmente a um afastamento 

entre as palavras e o mundo, entre o discurso e o acontecimento. Como forma de 

contrariar esta tendência é a mediação que se sobrepõe à despolitização do espaço 

público com o agir que emerge como contraponto ao diálogo, e com a experiência como 

meio de agir.  

 

Um novo espaço provoca a auto-destruição do espaço público
xiv

, segundo Bragança de 

Miranda, na contradição entre a nação
xv

 e a crítica, levando à abstenção política; na 

antitética entre o Estado-Nação e a globalização e a mundialização, rompendo com as 

fronteiras existentes; na perda de controlo da informação por parte do Estado; a 

representação foi incapaz de desempenhar o seu papel de «operador político do espaço 

público», tendo como efeito a despolitização do Estado; limita o agir politico à palavra e 

a redução da voz ao voto; o alargamento do espaço público pelos mass media com a 

«espetacularização» do político e a sua invasão pelas redes e novas tecnologias de 

informação, alarga o espaço público a toda a experiência, podendo assumir formas 

perversas, que segundo este autor, são essencialmente a sua redução ao espaço político
xvi

 

e a deslocação provocada pela tecnologização da informação acabando por conduzir 

«esse espaço ao desaparecimento». 

 

Neste processo em que a mediação se impôs, teve de destruir e reformular o espaço 

público clássico de forma a repor a possibilidade de criar um novo espaço de mediação, 

não por ruptura, mas criando a possibilidade de prolongamento do espaço público 

clássico por outros mecanismos, basicamente resumindo-se à «crescente digitalização de 

toda a experiência». Este novo espaço impõe uma nova forma de olhar a medialidade. 

Alguns dos seus aspectos inovadores passam pela contextualização do «meio»
xvii

, pela 

nova articulação do espaço público como «o novo espaço virtual», do agora virtual, por 

ter quebrado com a repetição automática da representação, ficando o novo espaço e o 

clássico a interagir através do imaginário, assumindo ainda uma diferente forma de 

controlo na actualidade e por último é caracterizado pela constante destruição e 

restauração da representação.  

 

 

 

Conclusão 

 

Será que qualquer teoria política ou social, mesmo por falta de uma contextualização 

socializante ou por não conter como preocupação as possíveis consequências, contribuirá 

para responder a algumas das questões lançadas neste artigo por Bragança de Miranda? 
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Quando pensamos em conclusões, não poderemos estar também a correr o risco de 

tornarmos as ideias em apenas mais um dos discursos legitimadores, em apenas mais uma 

intenção de reflexão ético-politica ou político-filosófica, ou como se poderá evitar não 

cair na armadilha de ser apenas mais uma das teorias ou reflexão, de propostas híbridas e 

estéreis que não questionem nem impulsionem pelo menos alguma utopia, de que tanto 

andamos carenciados. Como nos diz Lyotard, entre aquele que interroga e o que concluiu 

existem dois jogos de linguagem
xviii

, ou seja, não basta que as teorias possam «consolar-

se» na possibilidade de «legitimação de certos discursos» e de que «virá a luz do dia 

depois dele». Ou ainda quanto ás consequências e aos efeitos a que a modernidade não é 

alheia, que não podemos omitir, que são bem reais, e que necessitam de teorias e de 

intenções mais objectivas. Como refere A.Giddens «…uma das consequências 

fundamentais da modernidade» e um das razões da sua crise é a «globalização»
xix

, que 

além de constituir a forma actual de universalidade cultural, assume-se também como 

processo de transformação na organização social global, provocando enormes 

desigualdades de acesso à riqueza e ao poder, novas formas de risco e de perigo, muitas 

vezes sujeitas a acontecimentos perigosos do acaso, sem que tudo isso deixe de nos 

afectar. 

 

Este não é certamente o caso do pensamento de Bragança de Miranda, que no final deste 

texto brilhante, caracteriza a actual utopia como de uma agora virtual constituída pela 

«difusão da medialidade» e pelo «peso crescente da individualidade», chamando ainda á 

atenção ser esta última, adversa à política, porque a política não é da ordem do 

individual
xx

, como afirma este autor, e tornando assim tudo um enorme simulacro
xxi

, 

arrastando tudo no «turbilhão tecnologicamente acelerado». A solução que o autor propõe 

é o agir, agir no actual contra o «imaginário do controlo», utilizando como ferramentas o 

nosso próprio imaginário para resistir, as nossas ideias, a nossa capacidade criativa e a 

nossa eterna esperança e fé de que nos falava Arendt e a vontade de continuar a sonhar 

com as flores azuis de Benjamin. Utilizando as nossas capacidades, únicas como 

humanos de sempre alcançar o novo, trata-se nos dias de hoje, fundamentalmente de 

exigir um novo espaço para a politica e de nos defender, como nos diz Bragança de 

Miranda em verdadeiro tom de manifesto, de «defender tudo…aquilo porque estamos 

dispostos a lutar», cabendo sempre a nós decidir se escolhemos «o desejo se a opressão 

do desejo»
xxii

.  

 

E aquilo porque estamos dispostos a lutar poderá ser a realização de uma nova utopia, 

onde o corpo ganhe um lugar privilegiado, ou seja, a criação de um «corpo utópico»
xxiii

, 

como único reduto de pensar a liberdade, como único espaço possível para a experiência 

contemporânea e como única possibilidade de nos aproximarmos, tanto quanto possível, 

do “real”. 

 

 

Francisco Palma, Junho 2004 
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i Referido pelo autor na introdução de “Política e Modernidade”,1997, p. 11 
ii “O que estamos a fazer», a pergunta que Hannah Arendt coloca como tema central no seu livro A Condição 

Humana,2001. 
iii  A tese que é apresentada no inicio do prefácio do livro de B.Miranda “Analítica da actualidade”,  p.11 
iv Refererido por Bragança de Miranda na introdução ao livro “Politica da modernidade”, p.12 
v Tendo como exemplos o pensamento de Lyotard que num dos seus livros mais importantes “A condição 

Pós-Moderna” anunciou o fim das grandes narrativas legitimadoras e criou um certo desassossego na 
forma como se pensa a situação historial da época actual (Apresentação de B.Miranda, ed.1989, pp.6-7) e 
de Gilles Lipovetsky «...busca de qualidade de vida, paixão da personalidade, sensibilidade extrema, 
desafexão dos grandes sistemas de sentido, culto da participação e da expressão, reabilitação do local, do 
regional e certas crenças e práticas tradicionais.». ( G.Lipovetsky,“Era do Vazio”, p.12).  

vi O pós-modernismo «...se é que significa alguma coisa, é mais indicado para referir estilos ou movimentos 

no âmbito da literatura, da pintura, das artes plásticas e da arquitectura...» (A,Giddens, 1990, p.35) 
dizendo somente respeito a aspectos de reflexão estética sobre a natureza da modernidade, tese esta 
defendida por Anthony Giddens, que adianta poder tratar-se não da existência de uma nova fase mas sim 
da consciência de uma transição, defendendo que não avançamos para além da modernidade, mas 
estamos a viver uma fase da sua radicalização, à qual ele chamou de “Modernidade radicalizada”. 

vii
 Segundo Bragança de Miranda não se deve confundir com contemporaneidade nem presente, mas sim 
como uma transformação incorporal da experiência, ou seja, quando um acontecimento nos afasta da 

“normalidade”. (B.Miranda, Analitica da Actualidade, 1994, p.32 
viii

 Idem, p.146 
ix Idem, p.314 
x
 Idem, p. 319 
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xi Hannah Arendt , A Condição Humana, 2001. 
xii Foucault, A Ordem e o Discurso, 1971. 

 
xiii Ideia central nas teorias de McLhuan. 
xiv B.Miranda, Politica e Modernidade, 1996, p.168 
xv Identificado com o espaço politico particular, ibidem. 
xvi «…ou controlado politicamente» como afirma o autor no texto em estudo, ibidem. 
xvii Segundo o autor a célebre frase de McLuhan, o meio é a mensagem, «parece ter ganho uma pertinência 
quase universal» (idem, p.173) 
xviii Lyotard, A condição Pós Moderna, 1989, p.14. 
xix A,Giddens, 1990, p.137 
xx …e como foi brilhantemente demonstrado por H.Arendt no livro “A Condição Humana”, 1958. 
xxi «…simulacro em Baudrillard, é uma imagem sem referente, que remete apenas para si, simulando uma 

relação ilusória ao real». Para Bragança, esta ideia “de imagem em si” é absurda, «…pois a imagem tem 
uma ontologia, fazendo parte dos objectos que mobilam o real. Por simulacro entendemos uma “imagem” 
originária, dotada de uma virtualidade incontrolável, que se multiplica numa série de figuras, a todas 
excedendo, e que cria a “matriz” onde a materialidade do “real” transcorre. Não é totalmente 
apresentável….recobre a pele orgânica com uma pele artificial.» (B.Miranda “A Arte Interpelada pelo 
Corpo”, 2004 

xxii Deleuze, O Anti-Édipo, p.417 
xxiii B.Miranda, “Teoria da Cultura”, p.180 


