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I - RESUMO



I - RESUMO

A crise da habitabilidade contemporânea denuncia um desapego ao espaço.
Com efeito, no decorrer da movência humana, articulou-se, pari passu, uma busca vei-
cular que parece agora colocar em cheque a própria mola dessa movimentação, ou seja,
aquela da trajetividade humana. Aprimoram-se as técnicas. Busca-se uma instrumenta-
lização que não deixa dúvidas sobre a crença nas bem-aventuranças do caráter protético
da ação humana. Ao tranqüilizar-se prematuramente com o suposto aspecto libertário
da substituição mecânica nessa ação, o homem deixa-se invadir pelo sonho inercial ima-
ginário de um não-lugar (outopos). Quando a velocidade tecnológica torna-se, paulatina-
mente, mediadora plenipotenciária do deslocamento, como assegurar, em concomitân-
cia, a permanência e a integridade do espaço imaginário no homem? Em que ponto a
crise da ocupação/orientação espacial desencadeia a crise da significação/sentido tem-
poral? Ao permitir a coabitação de um tempo de paz e de um tempo de guerra, abrimos
mão de uma intervenção política no perímetro espacial, tanto concreto quanto imagi-
nário da cidade-Terra. Assim, contornos arquitetônicos da polis e expressões imaginárias
de um idear politico parecem fazer uníssono à sedimentação de uma Guerra Total que
responde, inconteste, a uma política da velocidade.

Energia e informação, ao formar o par de excelência na direção de uma infogra-
fia, traçam o perfil de uma violência inusitada na automação e na centralização instantâ-
nea da decisão. Incontestavelmente, muda o estilo da mediação dos vetores que traçam
o estatuto do social. E, quando os meios concretos e imaginários de projeção e de trans-
missão na técnica do movimento estabelecem mudanças perceptivas decisivas nas nos-
sas práticas veiculares, devemos talvez suspeitar que, se a primeira função da velocida-
de é a de verificar o sentido, a significação da linha reta, não se tornará igualmente sua
função a de verificar a significação do direito e da justiça?

Ao consumo-consumição do espaço deve-se resistir através da critica do espaço.
Essa critica deve poder dar lugar a uma arquitetura do vivido e dissolver, no espaço das
transgressões e através da variabilidade dos usos, os atuais sistemas politicos, bem como
transformar o espaço e a atividade social.



Sem o espaço do percurso desaparece o lugar: a supracondutibilidade dos
meios, acrescida da sua hipercomunicabilidade, levam-nos a uma concentração do po-
der e, quando a política torna-se uma balística e a geopolitica uma estratégia, urge que
estabeleçamos o trajeto de uma análise para essa incontinência veicular do Ocidente in-
dustrial, urge que conclamemos a dromologia!
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II- RÉSUMÉ

La crise de l'habitabilité contemporaine révèle une désaffection
grandissante de l'espace. En effet, une recherche véhiculaire s'est mise en place pari
passu tout au long de la mouvance humaine, mais cette recherche semble, désormais,
mettre en échec le ressort méme de la mouvance, c'est à dire, celui de la trajectivité
humaine. Les techniques se perfectionnent. Nous cherchons une instrumentalisation
exempte de doutes à propos des croyances que se sont octroyées les bien-heureux du
caractere prothétique de l'action humaine. Au moment oil l'homme, de maniére
prématurée, se laisse convaincre par l'aspect, soit disant libertaire de la substitution
mécanique de cette action, il se laisse par là méme envahir par un réve imaginaire
toujours en mouvement d'un non-lieu (ou topos). Lorsque la vitesse technologique se fait
peu à peu maitre du déplacement, comment pourrait-on s'assurer à la fois de la
permanence et de l'integrité de l'espace imaginaire chez l'homme? Et puis, exactement,
oil la crise de l'ocupation/oriéntation de l'espace s'ouvre-t-elle vers la crise de la
signification/sens temporelle?

En permettant la cohabitation entre un temps de paix et un temps de guerre,
nous rénonçons à l'intervention politique dans les contours de l'espace de la cité-Terre,
et ceci, aussi bien sous le point de vue du concret que sous le point de vue de
l'imaginaire. C'est ainsi que les contours architectoniques de la polis, tout comme ceux
des expréssions imaginaires d'une idéation politique font apparemment écho à la
sédimentation d'une Guerre Totale qui répond, elle, sans aucun doute, à une politique
de la vitesse.

Energie et information s'unissent à merveille dans l'infographie, et dés lors
elles fracent le profil d'une violence inouïe, et dans l'automation et dans la centralisation
instantanée de la décision. Le style de médiation des vecteurs qui démarquent le status
de la socialité doit, impérativement, changer. Lorsque les moyens concrets et
imaginaires de projection et transmission dans les techniques du mouvement
établissent des glissements perceptifs majeurs dans nos pratiques véhiculaires, ne
devrions-nous pas nous interroger s'il appartiendra aussi à la vitesse la fonction de



vérifier le sens du droit et de la justice, étant donné que sa première fonction est déjà
celle de vérifier le sens et la signification de la ligne droite?

Au moyen d'une critique de l'espace, nous devons résister à sa
consommation. Cette critique doit pouvoir donner l'essor à une architecture du vécu et,
ce faisant, elle doit pouvoir dissoudre les systèmes politiques actuels dans l'espace des
transgréssions tout comme à travers la variabilité des usages, en transformant l'espace
lui-mème et l'activité sociale qui en découle.

La disparition de l'espace du parcours entraine celle du lieu: la
supraconductivité des moyens, accrue de sa hyperconductibilité nous amenera à une
concentration du pouvoir et, lorsque la politique devient une balistique et la
géopolitique se transforme en stratégie, il est urgent d'établir le trajet d'une analyse
pour cette incontinence véhiculaire de l'Occident industriel, ii est urgent d'acciamer la
dromologie!



III - Dos agradecimentos

Agradecer é um daqueles gestos importantes na vida dos mortais:
Ele é um gesto interno por meio do qual a disposição da alma se encarrega

de prestar sua polifonia aos significados recônditos e indiretos dos desejos ardentes, das
intenções benfazejas, dos sonhos etéreos e/ou dos seus contrários (e Freud já havia fa-
lado algo nesse sentido...), e um gesto externo que se viabiliza através dos cinco senti-
dos do nosso corpo.

Um agradecimento diz respeito ao agrado, ao aprazimento, à cortesia que se
quer fazer a alguém por meio, e isto é fundamental, de um outro agrado, de um outro
aprazimento, de uma outra cortesia que, acreditamos, essa pessoa, de alguma forma,
nos fez.

Assim disposto no discurso, poderíamos aparentá-lo à figura da hipérbole,
do exagero, mas isso poderia nos levar a acreditar que o agradecimento seria supérfluo
porque, para começar, apareceria conotado por um excesso. Ora, em se tratando de se-
res humanos, e no que tange, sobretudo ao âmbito dos gestos, a sua lógica não parece
seguir jamais aquela do chamado senso comum, e o que, num momento pode parecer
pouco, é considerado, por muitos, muitíssimo, enquanto que por aquilo que se crê ter
pecado pelo excesso, 6-se chamado de ingrato!

Na verdade todo este intróito a respeito desta figura retórica e gestual do
agradecimento deve ter sido para que percebessem, em primeira instância, o quanto es-
tamos cônscios do que se trata na complexidade que lhe é própria e, em segunda, o mui-
to que nos sentimos intimidados, tanto pela hipérbole à qual podem levar as expressões
do nosso agrado, quanto por todas as injustiças que, através delas, possamos vir a come-
ter ingratidão.

Pensamos então que, nos agradecimentos, ao proceder por categorias mais
amplas de atribuição, dificultássemos a possibilidade de excluir aqueles que só poderão
ser atingidos quase que exclusivamente pelo aspecto formal da nossa palavra na sua di-
vulgação escrita através deste trabalho.

Ao outros, se injustiças lhes forem cometidas, resta-nos a esperança concreta
de que, se soubermos manter ativado, na gestualidade, o circuito dos cinco sentidos, te-



remos muito tempo para dar vazão a todas as hipérboles do mundo em todas as dire-
ções possíveis no âmago de nossas, não menos complexa, convivialidade dos dons.

Assim, agradecemos:

— a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pública e gratuita, responsável pela

minha formação de graduação;

— ao Departamento de Filosofia, lugar de trabalho e território fértil de aprendizado
permanente,

— aos professores que por seus ensinamentos e exemplos de vida, contribuíram para
minha formação de graduação e pós-graduação: Ernani Maria Fiori, Gerd Bornheim

(UFRGS); Alphonse de Waelhens, Jean Ladrière, Paul Ricoeur (Univ. Católica de
Lovaina, Bélgica); Edgard Morin, C. Castoriadis (Escola de Altos Estudos em Ciên-

cias Sociais, Paris).

— ao Curso de Pós-Graduação em Filosofia, que acolheu e incentivou meu projeto de
pesquisa,

— A Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior (CAPES), que me

possibilitou a estada em Paris para o término desta pesquisa de doutoramento,

— ao meu orientador francês, Paul Vinho, cuja cumplicidade povoou de beleza mutua

a vontade de conhecer;

— ao meu orientador brasileiro, Balthazar Barbosa Filho, a quem admiro desde os tem-

pos de Louvain-la-Vieille, na Bélgica, e a cujo estimulo devo a coragem de ter enfrenta-

do este desafio acadêmico;

— ao colega Denis Rosenfield, pelo apoio â. continuidade de meus estudos em Paris, dos

quais resultaram meu mestrado em Sociologia, na École des Hautes Ludes en Sciences

Sociales;

— a Catherine Colliot-Thélène, que me abriu as portas aos Seminários da École Normale

Supérieure Fontenay-Saint-Cloud, em Paris;

— Aos meus pais (in memoriam), esposo, filho, familiares, amigos, colegas e alunos.



IV - Do prefácio

Nosso trabalho acadêmico tem-se centrado, na docência, em temáticas rela-

cionadas â. reflexão sobre as configurações culturais da sociedade industrial e pós-in-

dustrial, buscando ai agenciar questões suscitadas e direções de respostas dadas pelo

homem na sua formatação/feitura de mundo.

De uma maneira geral, abordamos questões atinentes ao suposto estatuto

do chamado desenvolvimento dessas sociedades e para isso, tivemos que tomar em con-

sideração, não somente o caráter real e concreto das suas realizações cientificas, tecno-

lógica e artísticas, como também o escopo imaginário e simbólico dentro do qual esses

projetos de desenvolvimento buscam articular satisfatoriamente as meta de suas efeti-

vações àquelas de seu desideratum.

Responsável pela disciplina de Filosofia Francesa Contemporânea, no curso

de graduação em Filosofia, abordamos ainda alguns eixos teóricos da Teoria da Repre-

sentação, bem como alguns agenciamentos das Novas teorias da imagem, procurando

discernir os contornos epistemológicos trazidos pelas inovações tecnológicas e pelos

seus impactos, bem como aqueles dos questionamento do modelo societário pós-indus-

trial no âmago de uma teoria critica da cultura.

Fid alguns anos atrás, mais precisamente, em 1986, deparamo-nos com o

livro de Paul Vinho, Guerra Pura: a militarização do cotidiano. A sua empreitada teórica

abriu-nos, de forma original, a história detalhada e surpreendente da movimentação hu-

mana e do percurso dos impactos sócio-culturais testemunhados pelos homens, na suas

diferentes culturas, através do desenvolvimento das suas ciências e de suas tecnologias.

Em setembro de 1998, no contexto de uma bolsa de doutorado-sandwich

recebida pela CAPES, deslocamo-nos para Paris, e, paralelamente ao Seminário de Filo-

sofia Política Contemporânea, da Ecolc Norm& Supérieure Fontenay Saint-Cloud, inicia-

mos uma série de encontros com Paul Vinho, totalizando mais de 30 horas de trabalho

em conjunto.

Nossa empatia caracterial e consonância intelectual foi imediata. Desde lo-

go, Vinho demonstrou uma excelente receptividade ao nosso projeto, Irm como uma
,

generosa disponibilidade acadêmica para as discussões. Desses nosso encontros e da



convivência deles resultante, guardamos as mais carinhosas lembranças e, para além da
consecução de um trabalho de pesquisa, trouxemos lições de vida inesquecíveis, com-
partilhadas com um, já agora, amigo muitíssimo especial.



V - Do projeto e de sua introdução

A Dromologia, este neologismo trazido A tona pela obra de Paul Vinho, é
nosso fio condutor neste trabalho. Em dromologia, dromo vem do grego, drómos, que sig-
nifica corrida, curso, marcha. Logos é igualmente uma palavra de origem grega cuja sig-
nificância impregnou os primórdios da sua filosofia, dando um cunho diferencial A ma-
neira de estruturar o discurso, de colocar a palavra, num sistema compreensivo e ra-
cional do universo. Logos abrange, a um so tempo, discurso, palavra, razão. Assim é que,
contentar-se em traduzir o neologismo dromologia por discurso da corrida, seria trair,
por falta, a pujança epistêmica e enigmática que ai está implícita.

A dromologia surgiu para Vinho entremeada à explicitação de uma equiva-
lência, vale dizer, de um paralelismo metodológico estabelecido na análise de um modo
de instituição, de um modo de funcionamento da cultura e da sociedade. Assim é que,
para a explicitação comumente feita através do equivalente-riqueza, ele postula um pon-
to de vista sob o prisma do eq_uivalente-velocidade.

A relação com a cidade é para ele, arquiteto e urbanista, imediatamente
uma relação com a política, e esta última mostra-se, num plano mais material, polis, poli-
cia, isto 6, serviço de manutenção do sistema viário, na medida em que, desde a aurora da revolu-
gão burguesa, o discurso politico nada mais é que a retomada mais ou menos consciente de uma
série de bandeiras da velha poliorcética comunal, confundindo a ordem social com o controle da
circulação (das pessoas, das mercadorias) (V.P., 96, p.28). Fundamental passará a ser, assim,
a análise da trajetividade nessa relação que se estabelece entre cidade e política/polícia,
onde a velocidade 6, por assim dizer, o ser do trajeto, e configura-se, prioritariamente,
como um meio ambiente-velocidade Imilieu-vitesse]. Lembramos que, para Vinho, o neo-
logismo introduzido pelo termo de .trajetividade impõe-se como uma alternância epis-
temológica entre os conceitos de subjetividade e objetividade.

Ao acompanhar a configuração concreta e imaginária através da qual se im-
põe esse meio ambiente-velocidade, constatamos então até que ponto a aceleração, essa
variação da velocidade de um corpo pela unidade de tempo, essa medida do desloca-
mento humano no decorrer da História no concreto e pelo imaginário das diferentes
culturas contemporâneas, parece capaz, na atualidade, de conduzir-nos por meio de



uma dromocracia, de um governo da velocidade, para fora de uma política/polis reflexiva
e humana. Com efeito, essa condução por meio da velocidade incide na destruição pro-
gressiva da temporalidade societal ao instrumentalizar, através da tecnologia, a dimen-
são enigmática do diálogo entre o homem e a natureza, encobrindo um questionamento
górdio e paradoxal inscrito, através da linguagem, no próprio estatuto lúdico do ser-ho-
mem-no-mundo. Assim, nesta abordagem critico-hermenêutica da cultura contemporâ-
nea através da dromologia, Vinho vai incidir num feixe multifacetado de questionamen-
tos.

0 estatuto do projeto técnico na contemporaneidade recebe uma especial
atenção, sobretudo quando ele nos leva: 1) a revisar os conceitos de progresso e eficácia;
2) a questionar a sistêmica da tecnologia atual explorando o escopo da nossa relação ins-
trumental com e através dela, 3) a examinar as transformações da organização temporal
veiculada pelo modelo da técnica ao procurar decifrar, por exemplo, o impacto das
4ências atuais no agenciamento e confrontação humanas do infinitamente pequeno ao
infinitamente grande.

Quis, então, nos parecer, que a dromologia circunscreveria, ao mesmo tempo
em que estaria circunscrita, de maneira mais ou menos intima, a áreas de pesquisa e de
reflexão que, através de um redimensionamento do olhar sobre os trajetos e sobre os
objetos, poderia instaurar variações de tonalidades naquilo que muito amplamente po-
deríamos chamar de o conhecimento das coisas que dizem respeito ao homem. Assim é
que no nosso projeto denotamos uma area primária de atribuição dessa circunscrição da
dromologia, a saber, a da antropologia filosófica, e três áreas secundárias: a filosofia polí-
tica, a filosofia da técnica e a filosofia critico-hermenêutica da cultura. Que a hierarquia
seja aqui entendida como um lugar para onde nosso olhar confluiu com maior ou menor
intensidade, bem como a busca de uma metodologia a ser seguida no ordenamento de
uma lista de intenções acadêmicas no cerne de uma pesquisa empreendida.

Objetivos gerais da pesquisa

Procuraremos mapear a importância do impacto epistemológico da emprei-
tada dromológica da obra de Paul Vinho no tratamento de uma articulação a ser feita
entre a polis/politica contemporânea. Tomaremos em consideração mais atenta, as pri-
meiras oito obras do autor, das quais cinco ainda não traduzidas no Brasil, iniciando
com aquela dos manifestos contidos no Architecture Principe (A.P., 96), procurando de-



marcar o que acreditamos ser a inspiração e o nó górdio da problemática por ele instau-
rada ulteriormente. Com efeito, ai, por meio de urna elaboração arquitetônico-urbanista
de cunho teórico-prático no enfrentamento da crise da habitabilidade contemporânea,
ao agenciar a significância de uma reflexão sobre o espaço, ele aponta para a necessi-
dade de uma análise aprofundada no estatuto da crise da dimensão na cultura atual,
bem como na incidência e valorização crescente da velocidade no projeto tecnológico.

A velocidade, analisada fundamentalmente através da conjuntura tecno-
-científica contemporânea, mostra-se como fazendo parte de um dispositivo simbólico
sui generis, desencobrindo um fio condutor numa abordagem critico-hermenêutica da
cultura contemporânea. Ao tomar o exemplo do estatuto ocupado pela difusão instan-
tânea oferecida na interface eletrônica da técnica midiatica contemporânea, vemo-nos,
desde então, obrigados a articular diferentemente nossos parâmetros, tanto de visão
quanto da critica, face ao surgimento do que poderíamos chamar, com Vinho, de uma
estética do desaparecimento, no âmago das formas concretas e simbólicas de aceleração,
presentes em vários domínios da vida cultural. 0 culto à velocidade negligencia a di-
mensão espacial, encobre um questionamento paradoxal inscrito no próprio estatuto lú-
dico do homem frente à natureza que o circunda, e desencadeia uma ruptura na dimen-
são da habitabilidade.



Justificação do objeto de estudo no âmbito de uma Antropologia Filosófica

0 continente da velocidade paradigmatiza metaforicamente o lugar através
do qual nossa cultura parece ter decidido tomar os meios, sobretudo os da transmissão e
os da comunicação, como fins. Esta constatação nos leva a um raciocínio consequente
quando imaginamos a revolução industrial conduzindo, per se, a esse extremo, na medi-
da em que ela havia começado por um projeto de aperfeiçoamento dos grandes arqué-
tipos veiculares: o cavalo-vapor e o navio-vapor. Com efeito, estes últimos vão transfor-
mar o mundo numa espécie de tapete-de-trajetos, começando pelas vias férreas até a es-
cavação dos grandes istmos e dos canais marítimos internacionais no decorrer do século
XX.

Entendemos, â. partir desse momento, que o movimento não é somente a al-
ma da guerra, mas que ele se torna a alma do progresso técnico, assimilado ao mito da
onipresença perseguido pelo homem. Assistimos no espaço urbano a uma diminuição
progressiva das atividades corporais que se tornam, progressivamente, substituídas pe-
las próteses técnicas: elevadores, escadas e tapetes rolantes, automóveis... Por outro lado,
a liberdade de movimento diminui consideravelmente, por exemplo, no espaço desti-
nado à habitação urbana. A percepção é gradativamente mediatizada através do desfile
das imagens na televisão, no cinema, no pára-brisa dos automóveis. Aquele que parte 6,
doravante, perseguido pela mensagem: do rádio ao telefone celular. Assistimos a uma
espécie de desejo de ubiqüidade latente e, através do qual, percebemos o surgimento de
uma saturação veicular: poder saber tudo imediatamente, ou quase, não nos permite
mais julgar a respeito da maior ou menor importância dos fatos que nos são transmi-
tidos, e isto porque, na verdade, tudo se torna fonte de inquietação. De fato, a informa-
ção instantânea pode ser capaz de nos proteger de um risco iminente mas ela produz,
por ai mesmo, a crise.

Devemo-nos render à evidência de que não sabemos ainda o efeito da velo-
cidade do veiculo sobre o território, ou seja, o efeito deste desaparecimento progressivo •
da velocidade da viagem, do desaparecimento dos corpos e dos meios, do desapareci-
mento do lugar favorisando o não-lugar da passagem, ou seja, favorisando, por assim
dizer, a ausência do passageiro. Passamos de um tempo extensivo da história a um tem-
po intensivo de uma instantaneidade sem história que é propiciada pelas tecnologias
atuais.



As tecnologias do automóvel, do audio-visual e da informática deslocam-se
todas no sentido de uma mesma restrição, de uma mesma contração da duração. Somos
confrontados a uma contração telúrica e isto, não somente na extensão dos territórios, co-
mo também na arquitetura do imóvel e do móvel. Como compreender e analisar esta
espécie de incontinência veicular do Ocidente industrial, prefigurada na nog-do de ve-
locidade?

Justificação do objeto de estudo no âmbito da Filosofia Política

O que se anuncia na mudança da natureza da riqueza não 6, propriamente,
a passagem da riqueza portátil (ou seja, aquela que está à mão, à disposição) para a ri-
queza como crédito, como contrato comercial, mas o que se anuncia, 6, sim, uma mu-
dança de velocidade na economia mundial, ou seja, a passagem da unidade-móvel
unidade-horário ou, ainda em outras palavras, A guerra do tempo que, doravante, passa
a se estabelecer. E através dessa velocidade que se dá, não tanto uma revolução indus-
trial e democrática mas, bem mais, urna revolução dromocrática (o governo da corrida,
da velocidade). Pode-se, assim, entender, que a natureza da riqueza segue, primeira-
mente, seu poder veicular exercido no máximo de sua eficiência dinâmica, e isso é bem
mais seu objetivo do que procurar estabelecer as trocas do livre comércio ou mesmo da
socialização. 0 progresso dromocrático vai pois, por assim dizer, cindir a humanidade
em duas: aquela que tem esperança e aquela que não a tem. A primeira vai capitalizar a
velocidade e isso, fundamentalmente, através da técnica, esperando que esta última a
conduza As melhores possibilidades, projetos e decisões. A segunda será imobilizada pe-
la própria inferioridade técnica de seus veículos. Imobilidade, aliás que virá, seguida-
mente, ligar-se A situação analisada histórica e filosoficamente dos corpos sem vontade:
categoria na qual se encontram os corpos domesticados ligados, desde a Antiguidade,
satisfação das exigências logísticas dos mais fortes. Esta nova ordem da velocidade —
pura e sem conteúdo — chega finalmente ao exército e, é então mais fácil compreender
porque se substitui, A luta de classes, a disputa entre os diferentes corpos técnicos e em
acordo A sua eficiência dinâmica. Neste sentido é necessário rever nossa concepção fixa
da história, e admitir aquilo através do qual ela se transforma. Aliás 6, ao impor uma
linguagem totalitária da história em direção A essência absoluta da guerra, A sua pura
condutibilidade, que nós poderemos compreender o sentido da tomada do poder to-
talitário, pela inteligência militar, sobre a movimentação da história universal. É talvez



ainda mais fácil explicar, sob esse enfoque, como a política parece tornar-se uma balls-
tical, e porque a geopolitica se transforma numa geoestratégia2. Na verdade, a. antiga
poliorcética grega praticada nas cidades-Estado, vale dizer, a essa arte de fazer cercos
militares, substitui-se uma política vetorial3 de um estado de crise gerada, esta, pela ve-
locidade da máquina-de-guerra. Eis aqui alguns dos desafios que se impõem ao estatuto
da questão no agenciamento de uma renovação da reflexão sobre a política atual.

Justificação do objeto de estudo no âmbito da Filosofia da Técnica

0 encurtamento das distancia nega, sem dúvida, o espaço. Ganhamos agora
tempo através dos vetores supersônicos. A máquina-de-guerra, sobre a qual está centra-
da nossa civilização, agencia a conjugação de dois tipos de desaparecimento: o da maté-
ria, através da desintegração nuclear, e o dos lugares, através do desaparecimento veicu-
lar. Vivemos na indiferenciação das posições geoestratégicas e no amálgama geopolitico
e, à antiga guerra popular e geográfica, substitui-se urna guerra cronológica e em movi-
mento. Confrontamo-nos, sem nenhuma dúvida, a um fenômeno técnico e telúrico de
contração do mundo, fato, aliás, que nos obriga a penetrar num universo topológico ar-
tificial.

Paradoxalmente, estando face a face a todas as superfícies do globo, susten-
tamos um não-lugar oferecido pela flexibilização geral dos meios, e isso na medida em
que essa flexibilidade abre-nos a possibilidade, ern alguns segundos, de uma liberdade
de ação. A automação e a miniaturização da ação humanas causadas pela intervenção
da máquina — esta, supostamente, capaz de diminuir significativamente o erro humano
— levam o próprio ato de governar a um substrato, fazendo, não propriamente intervir
o seu caráter imaginativo, mas dando ênfase a um ato de cálculo de caráter antecipativo.
0 que esperar quando o cálculo parece tomar a dianteira, de maneira substantiva, face

imaginação? Mais do que nunca o estado-de-emergência ao qual a política mundial nos
habitua, aumenta o risco de deixar que os vetores de comunicação eletrônica tornem-se
responsáveis pelas decisões tornadas pelos governos. E, o que é mais grave, esta respon-
sabilidade de decisão aumenta na proporção direta da sua velocidade altamente apre-
ciada pela cultura atual.

A dissuasão demencial na qual está engajada a máquina-de-guerra mun-
dial, obriga a um desenvolvimento exponencial das performances globais dos aparatos
destruidores entre as nações. Neste sentido, o equilíbrio do terror4 leva à criação de



uma espécie de seqüência de automação e de procedimentos, tanto industriais quanto
científicos, e, nos quais, as escolhas políticas no sentido pleno estão, cada vez mais, au-
sentes. Passamos assim de uma guerra de ação humana para uma guerra de concepção
técnica. Produzindo os meios logísticos de destruição permanente, transformamos a
violência da velocidade, a um mesmo tempo, num lugar e numa lei, ou seja, nós nos fa-
zemos responsáveis pela transformação de um destino e de uma destinação do mundo.

Justificação do objeto de estudo no âmbito de ulna Filosofia Critico-Hermenêutica

Trata-se de compreender, inicialmente, que, no contexto de uma reflexão
critico-hermenêutica, procura-se dar conta das relações que a filosofia mantém com os
outros produtos da esfera cognitiva da cultura, ou seja, com o mito, com a ciência, e com
a ideologia. Nesse contexto, a cultura aparece corno uma função critico-utópica da filo-
sofia. Esta empreitada preocupa-se pois, em fazer eco a alguns problemas filosóficos que
se colocam a partir do momento presente de nossa realidade cultural.

Um conjunto decisivo dessas problemáticas, desenvolvido no contexto
emergente dessa conjuntura sócio-politico-cultural complexa 6, sem dúvida, marcado
pelo surgimento de urna crise do modelo de civilização que funciona, na escala plane-
tária, tanto num mundo unificado, homogeneizado pelo crescimento do progresso,
quanto num mundo cindido pelas desigualdades em todas as escalas da sobrevivência
humana. Como poderíamos julgar a respeito do sentido que toma a técnica contem-
porânea — esta última considerada corno uma espécie de instrumentação, por excelência,
do progresso — no âmago de tal paradoxo?

O estudo do conteúdo real, bem como o estudo da projeção imaginária das
benfeitorias de urna cultura técnica, está aí para atestar a dificuldade de um diagnóstico
que se mostra, seguidamente, superficial. Em que medida estamos conscientes das fina-
lidades desse projeto de uma civilização tecnológica e de urna cultura que parecem estar
ao serviço do desenvolvimento continuo de seus instrumentos técnicos? Que espécie de
práxis far-se-á necessária para afrontar o conjunto das questões culturais à quais fazemos
face? Como posicionar-se em relação as discussões e as problemáticas levantadas em
torno de uma chamada tonalidade cultural pós-moderna? Confrontar-nos-íamos, no seio da
discussão Modernidade/Pós-Modernidade a desafios teórico-práticos válidos ou, ao
contrário, aumentaríamos ainda mais, uma confusão oferecida pela prolixidade da im-
bricação conceptual e metodológica complexa das diferentes ciências e de suas respec-



tivas legitimações? A suposta autonomia da razão, seguirá ela os parâmetros de um dis-
curso argumentativo, critico, refletido? Escolher-se-ia uma práxis humanisante? emanci-
patória? auto-determinante? Que modelização teórica eleger como Ancora de tal prdxis?

No interior do contexto de uma polemologia (estudo da guerra como fenô-
meno social autônomo) conseqüente com o ideal civilizatório tecnocrático contemporâ-
neo, como fazer dialogar, por exemplo, o projeto de uma razão comunicativa proposta por
Habermas com aquele de uma paralogia das invenções, sugerida por J.F. Lyotard? Não se-
ria, talvez, necessário procurar, sem demora, outras vias mais abrangentes e menos dicotô-
micas entre o imaginário cultural e as diferentes condições de possibilidade dos exercícios
da racionalidade, bem como dos meios de legitimação de suas diferenciadas pretensões?

Mas, voltando A descrição do corpus de nosso trabalho, veremos que os con-
teúdos dos três capítulos apresentam-se, sinteticamente, como segue:

No primeiro capitulo: A desteniporalização do espaço explana-se esta parte da
empreitada de Vinho, quando, através da proposição de um redimensionamento do es-
paço concreto no âmago da crise da habitabilidade da sociedade contemporânea, é apre-
sentada uma configuração arquitetônica urbana através da postulação do exercício de
uma terceira ordem da arquitetura ai adscrita A função do obliquo/da pendente.

As premissas dessa teoria arquitetural e arquitetônica da função obliqua
que servem de base para a construção de conjuntos de habitações, são ai descritas e ana-
lisadas detalhadamente através do conteúdo dos manifestos que compunham os nove
fascículos apresentados pelo Grupo do Architecture Principe na revista que traz o mes-
mo nome, publicada em 1966.

Ao constatar o processo histórico de desmaterialização dos componentes de
base da arquitetura em proveito dos signos e o reforço recebido, no domínio arquite-
tônico, pelos objetos de transferência de tecnologia que a privam, progressivamente, da
sua matéria, Vinho questiona a origem dessa crise das dimensões nesse espaço critico,
vale dizer, relativo, ao qual nos vemos confrontados.

O espaço concreto e físico do deslocamento é, tendencialmente, discrimina-
do pela importância atribuída As telecomunicações. 0 tempo real, vale dizer, o tempo da
velocidade absoluta da luz, leva vantagem sobre todas as formas de comunicação ante-
riores, tendendo assim A desqualificação do espaço real. Como conciliar uma circulação
habitável ao estacionamento habita do na cidade contemporânea? Como predispor o
nosso veiculo metabólico a um enfrentamento e absorção diferenciada desse espaço ter-
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ritorial que lhe é constitutivo, afastado como está da relação desgastada e protética fren-

te ao meio-ambiente?

No segundo capitulo: A homogeneização/desterritorialização do espaço politico,

acompanhamos esse embricamento do espaço concreto e imaginário por meio do qual

emergirá o processo de desvelamento de uma Bunker-Arqueologia. Com efeito, através

dessa homogeneização causada pela transferência de tecnologias, transmissoras poten-

tes de desmaterialização do espaço concreto, assistimos, paulatinamente, a desterritoria-

lização de um espaço politico.

A análise atenta acrescida da fascinação sentida por esta nova dimensão

oferecida ao espaço através das novas tecnologias, leva-nos a singularizar, através do

movimento imaginário da máquina-da-guerra e da movimentação econômica e política

de uma logística dos armamentos, os impactos causados pela arte do motor e pela trans-

ferência do engenho tecnológico no cerne das possibilidades da ação humana.

Guerra Pura: A militarização do cotidiano, A Insegurança do território e Defesa

Populares e Lutas Ecológicas, cujas primeiras edições foram respectivamente em 1975,

1976 e 1978, vão adentrar-nos nessa homogeneização causada pela trajetividade da téc-

nica no nosso campo perceptivo e na sua conseqüente ação individual e civil. Novas ar-

mas, novos modos de combate e, como conseqüência, novas posições ocupadas pelo Es-

tado no gerenciamento das coisas políticas. Ao criar e organizar o território social em

conformidade aos novos caminhos estratégicos insuflados por uma inteligência militar,

paisagens concretas e atmosferas imaginárias articulam-se sob o olhar controlador e sa-

nitário de um Estado que nos alija ao sabor dos nossos corpos incapazes, e sob o tes-

temunho de uma denúncia generalizada da massa.

A condutibilidade, categoria que especifica e qualifica a essência da guerra

mas capaz também de denotar a mola propulsora da informação, indica-nos de que ma-

neira as transformações das energias cinéticas, aquelas que empregam sua velocidade

de impacto, e as energias cinematicas, aquelas contidas, por exemplo, nas imagens-pro-

jéteis eletrônicos, entram em conformidade com a transmutação e finalização do nosso

próprio campo de ação. E, se as categorias do espaço e do tempo tornaram-se relativas

(criticas), é que o caráter absoluto deslocou-se da matéria para a luz e, sobretudo, para a

luz na sua velocidade limite. De tal modo isso se deu, que aquilo que serve para ver e

ouvir ao medir, ou seja, ao conceber a realidade, é menos a luz e mais sua rapidez. Por

essa razão a velocidade, no estado atual da cultura ocidental, serve menos ao fenômeno



da deslocação facilitada, e serve bem mais para ver, para conceber de modo mais ou me-
nos claro...

No terceiro capitulo procuramos colocar em um encadeamento significa-
tivo, as questões nodais desencadeadas pela crise das dimensões que afetaram a virada
epistêmica e existencial nos parâmetros assumidos pela modernidade ocidental.

Consciente do quanto a técnica modifica os regimes de temporalidade da
ação humana, e que, no âmbito da velocidade, não se volta jamais atrás, o trabalho de
Vinho vai prescrutar a evolução do estatuto do espaço contemporâneo através do de-
senvolvimento daquilo que ele denomina uma estética do desaparecimento que emerge,
pari passu, na passagem de uma ótica passiva oferecida pelas lentes (luneta, máquina fo-
tográfica) em proveito de uma ótica ativa da video-eletrônica. Na configuração de novos
horizontes, abrem-se novas fronteiras e surgem novos limites na geração do espaço
interior do homem. Esta desmaterialização difusa da consistência corpórea da realidade
nos seus múltiplos aspectos ancora-se na constatação de que a freqüência do tempo da
luz tornou-se fator determinante na apercepção dos fenômenos em detrimento da fre-
qüência do espaço da matéria.

Mas, se a incisiva tesaurização ocidental do aspecto racional no homem pa-
rece tê-lo levado a cultivar um tipo de memória onde, na maior parte das vezes, vem co-
lar-se um acúmulo de fatos inúteis no gerenciamento de sua ação sobre o mundo, por
que não apostar numa análise mais atenta das próprias contribuições tecnológicas nesse
âmbito, e procurar privilegiar novas articulações epistemológicas na ampliação do esta-
tuto de outros agenciamentos da memória?

.Ao chamar a nossa atenção para os modos de interrupção e de ausência
através dos quais constituímos a tessitura daquilo que denominamos a realidade do
mundo da vida, atentamos para estética do desaparecimento para fenômenos como os
da picnolepsia (as ausências comuns no nosso estado de consciência). Essas ausências
podem, efetivamente, nos indicar o quanto cada indivíduo, ao ser capaz de formatar sua
própria latitude rítmica dentro do tempo, incide na possibilidade de uma invenção pró-
pria no âmbito da liberdade de urna ação capaz de inaugurar mundos outros.

Se as tecnologias mididticas estimulam-nos, através da possibilidade da ins-
tantaneidade e ubiqüidade da ação ai oferecidas, a efetivar resumos-de-mundo, numa
perigosa contração do continuunz espaço-tempo, devemos poder ter bem delineado o es-
tatuto do exercício outorgado A categoria da responsabilidade que, doravante, caberá a



cada um de nós nessa manifestação, cada vez mais solitária, da interação social com o
meio eletrônico que nos envolve.

Com a apresentação dos Apêndices que iniciam o segundo volume deste
trabalho procuramos oferecer uma representação cartográfica de três obras de Vinho.
São elas: Velocidade e Política (1977); Estética do desaparecimento (1980) e Espaço Critico: a
crise das dimensões (1984).

Essa representação cartográfica procura propiciar ao leitor uma exposição
clara dos principais temas e conceitos que passarão a articular os agenciamentos teóricos
dos trabalhos ulteriores de Vinho, estabelecendo as condições para uma compreensão
mais ampla dos seus fios condutores através de uma qualificação geral do espaço e do
tempo para uma sociedade mundial em devir.



VI - Da metodologia

• Escolhas hermenêuticas

Este trabalho apresenta algumas diferenças de abordagem quanto a sua ela-
boração metodológica que se devem, principalmente, aos períodos distintos nos quais se
desenvolveu nossa pesquisa.

Quando fomos para nosso doutoramento em Paris, já havíamos elaborado,
entre outros títulos que não constam desta dissertação, a leitura e a análise critica, bem
como o fichamento por temas e conceitos de Guerra Pura: a militarização do cotidiano,
Velocidade e política, Estética do desaparecimento e Espaço critico, que fazem parte, na sua
maioria, dos Apêndices deste trabalho.

Estas sistematizações temáticas e conceptuais prenderam-se ao detalha-
mento de uma leitura atenta e pontual, que procuraram ensejar sua rápida localização
ao longo da obra examinada. Por outro lado, a elaboração de eixos argurrientativos deta-
lhados de inúmeras articulações teóricas virilianas, procuraram possibilitar a sua leitura
uma retomada no aprofundamento ulterior da temática. E ainda, no cuidado de uma
Iniciação própria à diversidade e complexidade exigida pelos conteúdos das obras de
Vinho, procedemos à explicitação de notas ou definições não comumente divulgadas,
numa tentativa de fixar a atenção e compreensão do leitor para alguns detalhes ou suti-
lezas que por vezes, pelo seu uso mais comum, podem ser enfocadas de uma maneira
desatenta.

Esta metodologia fez, pois, parte da nossa abordagem inicial de seus traba-

lhos, precedendo e, muitas vezes, acompanhando, as exposições pedagógicas em sala de
aula e discussões teóricas dos seminários.

Na nossa estada de 15 meses em Paris, quando pudemos conhecer pessoal-
mente a Paul Vinho, nossa pesquisa mudou seu alcance e contextualização. Para come-
çar, vimos a conhecer obras seminais e inaugurais do seu percurso intelectual, que nos
propiciaram uma compreensão bem mais ampla e aprofundada em relação a pontos no-
dais de sua empreitada epistemo-técnica na filosofia critica da cultura. Em seguida

pudemos acompanhar alguns aspectos de obras em andamento como, Klasen-Virilio:



études d'impact (1999), e Stratégie de la déception (1999), discutindo por vezes, em detalhes,
as condições de elaboração e impasses aos quais o autor se viu confrontado. Pudemos
igualmente assistir a algumas de suas conferências e acompanhá-lo na abertura de al-
guns eventos nos quais seu nome se salientava, tanto na organização quanto na parti-
cipação editorial como, por exemplo, na Exposição Un Monde Réel, na Fondation Cartier
pour l'art contemporain, a 29 de junho de 1999. Tivemos ainda a ocasião de manter,
num amigável convívio pessoal e acadêmico coin Paul Vinho, uma série de encontros,
quatorze para sermos exatos, totalizando mais de 30 horas de trabalho em conjunto, on-
de ele demonstrou uma excelente receptividade ao nosso projeto, bem como uma gene-
rosa disponibilidade para as discussões. Dessas novas leituras e desses encontros, resul-
taram os comentários críticos do primeiro e segundo capítulos que, queremos crer, deli-
neiam o fio condutor da sua obra sobre o espaço e de sua escrita sobre o tempo, quer na
indicação, quer na contextualização da crise maior da habitabilidade pela qual passa
nossa cultura contemporânea.

Das cinco obras, escritas entre 1966 e 1978, que fazem parte desses primeiro
e segundo capítulos, apenas uma foi traduzida para a lingua portuguesa e, justamente
nessa medida, pareceu-nos importante expdr de maneira minuciosa a argumentação
nelas apresentada. Primeiramente porque Paul Vinho parece ser bem mais conhecido,
não só no Brasil como até mesmo na Europa e nos Estados Unidos, através de uma
critica, dita catastrofista, A tecnologia midiática. Embora tal fato possa ser parcialmente
explicado pelo pendor polêmico atual dedicado ao escândalo e por uma prática cres-
cente do fait divers, a qual parece acomodar-se prazerosamente grande parte da critica
jornalística, não nos parece aceitável a negligência com respeito As suas preocupações
epistemo-técnicas na abordagem do fenômeno tecnológico, bem como aquela do cunho
originalmente politico de seu embasamento urbanístico e arquitetônico.

Finalmente, no terceiro capitulo, procuramos salientar os tópicos centrais e
encadear, através deles, na movimentação das argumentações apresentadas pelos di-
ferentes trabalho de Paul Vinho, a trajetória de nossa análise que se quis pontual mas
que procurou seguir uma intuição livre dessa poética do movimento que nos pareceu,
desde o inicio, ser a tônica do seu desideratum na abordagem desse espaço critico que
afeta a cultura contemporânea.



• Modo de exposição

Devido ao conhecimento precário das obras de Paul Vinho no meio inte-
lectual e universitário brasileiro, optamos pela exposição de seus trabalhos na ordem

cronológica de suas publicações que contemplam o período de 1966 a 1984. São elas:

- Arquitecture Principe (1966)

- Bunker Archéologie (1975)

- Guerre Pure (1975)

- L'Insécurité du Territoire (1976)

- Vitesse et Politique (1977)

- Defense Populaire et Luttes Écologiques (1978)

- Esthétique de la Disparition (1980)

- L'espace Critique (1984)

Acreditamos que será através da abordagem de um percurso cronológico

daquilo que consideramos suas obras-chaves, que teremos possibilidade de elucidar

mais facilmente as atuais criticas de cunho reducionista com referência ao seu trabalho,

bem como os enfoques parciais que deixam na sombra os aspectos desconhecidos do seu

percurso intelectual ligado â. arquitetura e urbanismo.

Assim sendo, nossa exposição não seguirá propriamente a ordem das ra-

zões do autor, mas procurará apresentar ao leitor, em primeiro lugar, o pensamento vi-

vo de Paul Vinho na formação inicial de sua idéias e na abordagem primeira de suas te-

máticas. Acreditamos assim que urna reflexão intruida sobre as idéias desse autor po-

dem mais profundamente desenvolver-se.

• Notas sobre a terminologia do autor

Como seria de se esperar numa abordagem multi-facetada entre a expansão

das tecnologias militares e a descrição da organização do espaço, da cultura e da so-

ciedade ocidental contemporânea empreendida por Vinho, seus escritos nos reservam

alguns desafios, bem como algumas surpresas terminológicas.

Assim é que encontramos expressões oriundas da arquitetura, do urbanis-

mo, do desenvolvimento da logística militar, da formação histórica das tecno-ciências e

das outras ciências que o interessaram no decorrer de seu percurso intelectual. Não po-

demos ainda deixar de lado o aspecto da existência de uma série de neologismos e de

metáforas através dos quais ele procura estimular e ampliar nossa reflexão epistemo-



lógica na área de enfoque dos fenômenos por ele tratados. Com raras exceções, nossa
experiência de estudo atesta, todavia, que nenhum desses termos deixou de ficar claro
na consulta de dicionários de fácil acesso ou na leitura atenta de suas explicações refe-
rentes à terminologia por ele proposta. Não obstante esta observação, procedemos sem-
pre a explicitações contextuais quer no desenvolvimento do texto de nossa apresentação
teórica, quer através de notas detalhadas ao fim de cada capitulo.

0 mesmo procedimento foi usado por nós com referência a expressões téc-
nicas do discurso viriliano, sejam elas empregues no sentido literal, ampliado ou figu-
rado/metafórico dos termos. Pedimos, no entanto, ao leitor, o beneficio de uma 'atenção
ampliada de leitura' no que se refere a contextualização de alguns termos, ou mesmo de
orientações que nosso autor procura, por vezes, inscrever no seu procedimento herme-
nêutico-critico no enfoque dos agenciamentos espaciais, bem como no tratamento de
linguagens práticas em uma fenomenologia das relações individuais do mundo contem-
porâneo.

• Questões empíricas e conceituais: seu agenciamento

Quando, no seu último livro (P.S., 2000) Vinho reflete, no âmbito da arte,
sobre aquilo que ele sentencia como fazendo parte de um "academismo do horror no
século XX", ele chama nossa atenção para algo que, seguidamente, nos escapa quando
nos referimos discursivamente aos fenômenos que fazem parte da nossa cotidianidade.

Com efeito, quando pretendemos falar ou analisar aquilo que nos é con-
temporâneo, não devemos jamais desconsiderar as questões empíricas, ou seja, a concre-
tude dos fatos que nos fornecem, por assim dizer, o 'ar dos tempos' que ai vige. Em con-
seqüência, esses fatos aparecem revestidos epistemologicamente pelo linguajar que os
veiculam que, como tal, possuem um certo grau de legitimação, quer no domínio das
ciências, quer no domínio das artes através dos quais eles se forjam.

No trabalho teórico conceitual de Paul Vinho essa premissa parece ser fun-
damental. Para ele, antes de mais nada, é necessário levar em consideração essa percep-
ção empírica que nos faz viver intensa e globalmente a situação com a qual nos defron-
tamos no mundo da vida.



Ele diz numa entrevista:

Me considero um homem de percepção. Através da minha infância, da

minha pintura, pertenci sempre a uma escola de um pensamento
visual. Por isso mesmo a obra de M. Merleau-Ponty, Fenomenologia
da Percepção, apareceu naquela época para mim como formando um
elo com a psicologia da forma (Gestalt) e com toda a escola de Berlim

(V.H., 97, p.43).

Assim, refletir sobre o 'ar do tempo' é para nosso autor, poder perceber, re-

fletir e descrever as origens empíricas que formatam, por isso assim dizer, nosso campo

perceptivo, bem como as formas do nosso questionamento através dos conceitos que

somos levados a criar/articular nas nossas confrontações com os fatos.

• Homem do seu tempo, utiliza o vocabulário técnico-cientifico

Em decorrência de tal filiação fenomenológica, na análise que Vinho em-

preende entre a conjunção multifacetada do espaço humano com o espaço fisico, ele vai

utilizar a linguagem e o vocabulário tecno-cientifico na razão direta, tanto do engaja-

mento existencial que ele mantém com o uso das teorias vigentes no momento vivido

por ele, quanto na formatação de suas propostas metodológicas referentes as descober-

tas das ciências atuais.

Na verdade, quando ele salienta o caráter epistemo-técnico da sua emprei-

tada teórica em relação ao âmbito da informação, por exemplo, ele aponta para uma das

suas grandes convicções, ou seja, aquela de acreditar que não existe democracia sem a

possibilidade de empreender uma análise critica dos meios de transmissão, latu sensu.

pois mister que, através de uma dromologia, que passará a exercer na sua proposta teó-

rica a dimensão de uma economia política, possamos aceder aos fundamentos de uma

nova cultura tecno-cientifica na âmago do sistema politico que nos faz frente.

Ao nos depararmos com uma espécie de analfabetismo epistemológico refe-

rente ao expansionismo da cultura técnica na nossa sociedade, devemos procurar expli-

citar, não só a fermentação conceitual cientifica da qual essa cultural técnica é originária,

como também procurar descrever a pratica empírica na qual ela inscreve os usos do seu

fazer ordinário.

Por outro lado, não podemos deixar de lado a fascinação declarada que

Vinho reporta à tecnologia, para ele, essa arte maior do engenho. E é sua esperança em

relação ao exercício de uma política ponderada no confronto com as novas descobertas



cientificas e tecnológicas que lhe permite estabelecer aquilo que ele chama de uma mo-
desta contribuigio à arqueologia do futuro (C.P.P, 96).

Paul Vinho é indubitavelmente um homem de seu tempo. E, empreender
uma análise critica no âmago da sociedade industrial desse binômio que nos propicia o
duplo enfoque da produção/destruição tecnológica, não significa condenar a mesma
segregação de um pessimismo que, numa leitura fragmentária de seus trabalhos, lhe é
seguidamente atribuído.

Ao exercer sua abordagem de critico cultural sobre o fazer contemporâneo
da tecnologia, ele situa na velocidade e multiplicidade do impacto multi-mididtico, tanto
as intenção multifacetadas que parecem reger esse impacto, quanto a explicitação dos
seus procedimentos fatuais práticos existentes nos diferentes registros de legitimação
societária da ciência, da ética, da política e da estética contemporânea.



VII - Do sistema de referências: abreviações e
sinais convencionais

No intuito de facilitar o nosso sistema de referências aos livros e livros-
-entrevista de Paul Vinho, adotamos uma abreviatura nas citações através das duas
primeiras letras de seus títulos, em francês, e data da publicação usada na tese. Logo
abaixo colocamos a data de outra edição francesa da obra, bem como a edição da tra-
dução em português, se houver, como se segue:

Architecture Principe (A.P., 96)
1996, Besançon, France, les éditions de l'Imprimeur, 196 p. [edição usada na tese]
Bunker Archéologie (B.A., 94)
1975, Paris, éditions du CII, 213 p.
1994, Paris, éditions du Demí-Cercle, 213p. [edição usada na tese]
L'Insécurité du Territoire (I.T., 93)
1976, Paris, éditions Stock
1993, Paris, éditions Galilée [edição usada na tese]
Vitesse et Politique (V.P., 96)
1977, Paris, éditions Galilée, 150 p.
1991, Paris, éditions Galilée
1996, Velocidade e Política, São Paulo, Estação Liberdade [edição usada na tese]
Defense Populaires et hates écologiques (D.P.L.E., 78)
1978, Paris, éditions Galilée, 112 p.
Esthétique de la Disparition (E.D., 89)
1980, Paris, éditions André Balland, 136 p.
1989, Paris, éditions Galilée, [edição usada na tese]
L'Espace Critique (E.C., 93)
1984, Paris, éditions Bourgois, 187 p.
1993, Paris, éditions Bourgois,
1993, 0 Espaço Critico, São Paulo, Edições 34, Coleção Trans [edição usada na tese]
L'Horizon N égatif (HN 84)

1984, Paris, éditions Galilée, Collection Débats, 320 p.



Logistique de la Perception - Guerre et Cinema - (L.P., 84)
1984, éditions de l'Etoile, Collection Essais, Paris 147 p.
1991, Cahiers du Cinéma, Collection ESsais, Nouvelle édition, Paris, 147 p.
1993, Guerra e Cinema, Ed. Página Aberta, São Paulo, 191 p.
La Machine de Vision (M.V ., 94)
1988, Paris, 1991, éditions Galilée

1994, A Máquina de Visão, Rio de Janeiro, Ed. José Olympio
L'Inertie Polaire (I.P., 93)

1990, Paris, éditions Bourgois, 176 p.

1993, A Inércia Polar, Portugal, Ed. Dom Quixote
L'écran du desert (E.D., 91)
1991, Paris, éditions Galilée
L'Art du Moteur (A.M., 96)

1993, Paris, éditions Galilée, Collection L'espace critique 197 p.
1996, A arte do motor, São Paulo, Estação Liberdade
Vitesse de Liberation (VI., 95)

1995, Paris, éditions Galilée, Collection L'espace critique, 197 p.
LIn paysage d'événements (P.E., 96)
1996, Paris, éditions Galilée, Collection L'espace critique, 194 p.
La Bombe Informatique (B.I., 98)

1998, Paris, éditions Galilée

1999, A bomba informática, São Paulo, Estação Liberdade
Strategie de la deception (E.D., 99)

1999, éditions Galilée, Paris

2000, Estratégia da decepção, São Paulo, Ed. Estação Liberdade
Etudes d'ImpacOmpact Inspections/Erkundung Endzeit (E.I., 99)
1999, [trad. Inglesa, COLLINS, G.; trad. Alemã, WILCZEK, B.], Angers, France,
Expréssions Contemporaines

Chambres Précaires (C.P., 2000)

2000, [trad. Alemão, KURT, H.], Heidelberg, Kehrer Verlag
La Procedure Silence (P.S., 2000)

2000, Paris, Gailée



Livros-Entrevistas:

Guerre Pure (G.P., 84)
1975, Paris, Revue Critique, Paris, Ed. Minuit, n2 354, (excertos)
1983, Pure War, trad. M. Polizotti, New York, Foreign Agents Series, Semiotext(e) Inc.
1984, Guerra Pura: a militarização do cotidiano, São Paulo, Ed. Brasiliense [edição usada na
tese]
Cybermonde, la politique du pire (C.P.P., 96)
Paris, editions Galilee, 1996
Voyage d'Hiver (V.H., 97)
1997, Marseille, France, editions Parentheses



VIII- Das traduções

Excetuando as obras:

1) Guerra Pura: a militarização do cotidiano

São Paulo, Ed. Brasiliense, 1984, trad. Elza Miné e Laymert G. dos Santos

2) 0 Espaço critico

São Paulo, Ed. 34, Coleção Trans, 1993, trad. Paulo Roberto Pires

3) A Inércia polar

Lisboa, Publicações D. Quixote Ltda.,1993, tad. Ana Luisa Faria

4) Guerra e cinema

São Paulo, Ed. Página Aberta, 1993, 191 p.

5) A Máquina de visão

Rio de Janeiro, José Olympio, 1994, trad. Paulo Roberto Pires

6) Velocidade e política

São Paulo, Estação Liberdade, 1996, trad. Celso M. Paciornik

7) A arte do motor

Sao Paulo, Estação Liberdade, 1996, trad. Paulo Roberto Pires

8) A Bomba informática

São Paulo, Estação Liberdade, 1999, trad. Luciano Vieira Machado

9) Estratégia da decepção

São Paulo, Estação Liberdade, 2000, trad. Luciano Vieira Machado

As demais traduções são de nossa inteira responsabilidade. Por vezes ofere-

cemos sentidos alternativos, separados por uma barra (/), para possibilitar uma confi-

guração mais ampla da sua atribuição no contexto enfocado. É igualmente de nossa res-

ponsabilidade a tradução de conteúdos que, por vezes, acrescentamos como notas de ro-
dapé, ou como adendos explicativos.



IX - De uma biografia sucinta de Paul Vinho

Urbanista, ensaísta, especialista sobre as questões dizendo respeito ao espa-
ço militar e ao desenvolvimento dos laços entre poder e território. Quando ainda jovem,
interessou-se bastante pela pintura e, mais tarde ele entra na Ecole des Métiers d'Art, em
Paris, para tornar-se mestre em vitrais. Graças a essa profissão trabalhou nos vitrais de
Henri Matisse, em Saint-Paul-de-Vence, bem como naqueles de Georges Bracque, em
Varengeville, ambos na França. Em 1958, Le Corbusier procura-o para um trabalho em
vidros que este último fazia, na época, na Igreja de Ronchamp.

1932 Nasceu em Paris, de mãe católica bretã e pai comunista italiano.
1958 Inicio das suas pesquisas sobre o Muro do Atlântico, os 1500 bunkers alemães
construidos durante a II Guerra Mundial, e o longo caminho que deveria le-yd.-10
a percorrer, durante aproximadamente dez anos, as linhas da costa francesa oci-
dental.

1963 Fundador, com Claude Parent, do Grupo Architecture Principe bem como a re-
vista do mesmo nome. Enunciação da chamada Fungi° Obliqua que deveria levar

construção de duas obras importantes: o centro paroquial de Sainte Bernar-
dettte de Nevers (1966) e, o centro de pesquisas aero-espaciais de Thomson-
-Houston, em Vélizy-Villacoublay (1969).
1969 Nomeado professor de Arquitetura e diretor de atelier, na Ecole Spécial
d'Architecture (ESA), em Paris.

1970 Torna-se membro do Comitê de direção da Revista Esprit, com J. Domenach e
Paul Thibau, até 1977.

1973 Nomeado Diretor de estudos da ESA (Escola Especial de Arquitetura), em Paris.
1974 Lançamento da sua coleção L'espace Critique, nas Ed. Galilée, Paris, com o lança-
mento da obra de G. Pérec: Espèces d'Espace.



1975 Nomeado Diretor Geral da ESA. Nessa data organiza igualmente, atendendo ao
pedido de François Mathey, a exposição Bunker-Archéologie, no Museu de artes
decorativas, em Paris.

— Membro dos Comitês de Redação das Revistas Causes Communes e Traverses
(Centre Georges Pompidou), de 1975 a 1984.

— Exposição Bunker Archéologie no Muse:e des arts décoratifs, no Centro de Criação
Industrial (CCI), como resultado de dez anos de estudo da arquitetura militar
européia.

1979 Funda o Centro interdisciplinar de pesquisa da paz e de estudos estratégicos, com Alain
Joxe, na Maison des Sciences de l'Homme, em Paris.

— Membro do Comitê de redação de várias revistas como, por exemplo, Cause
Commune, com J.Duvignaud, Traverses, e a Revista do CI (Centre de Création
Industrielle), Paris.

— Ele colabora igualmente com vários jornais e inúmeras revistas de ciências
humanas e filosofia como Critiques, e Le Temps modernes.

1987 Recebe, através da iniciativa dos Ministérios do Alojamento, do Equipamento,
do Desenvolvimento do território e dos Transportes, Le Grand Prix national de la
critique, pelo conjunto de sua obra.

— Nomeado Directeur de progranznze no Collège International de Philosophie.
1990 A partir desta época marcada pelo fim da Guerra Fria, a quase totalidade das
obras do autor serão reeditadas e traduzidas em aproximadamente 15 países.
Paul Vinho torna-se Presidente do Conselho de Administração da tcole Spéciale
d'Architecture, Paris.

— Conselheiro do Comissário do Pavilhão da França na Exposição universal de
Sevilha, Espanha, com Regis Débray.

— Membro do Conselho cientifico do Memorial da Batalha da Normandia, em
Caên, França.

— Diretor da coleção Droits de regard na Ed. Denzi-Cercle, sob a responsabilidade
editorial de Richard Edwards.

— À atualidade: Vinho engaja-se no Projeto da Baliza Urbana, do qual ele é
mentor e participante ativo5.



1992 Preparação da exposição Média et démocratie, com Jean-Claude Guillebaud, no
L'Arche des Droits de l'Homme et de la Fraternité, sob as presidências sucessivas de
MM. Claude Cheysson e Javier Perez de Cuellar.

— Desde 24 de Dezembro de 1992, P. Vinho é membro do Haut Comité pour le
logement des personnes defavorisées (Comitê Superior para o alojamento de pessoas
desfavorisadas), sob a presidência de Louis Besson, antigo Ministro do Aloja-
mento/Habitação.

1993/99 — Membro do Cercle de Qualité na construção do Centro Lille/TGV/

Eurotunnel, juntamente com o arquiteto Rem Koolhass.
— Presidente do júri de arquitetura para o símbolo France-Japon, com Isozaki,

Ando, Gaudin, Portzamparc, Montes e Quéau.

— Consultor especializado para a missão: a Fundação Européia para as cida-
des e a arquitetura (FEVA), presidida por François Barré.

— Participa a um grande número de jornais e publicações, tanto na França
quanto no estrangeiro. Libération, Le Monde Diplomatique, L'Autre Journal, Les
Cahiers du Cinéma, El Pais (Espanha), Die Tageszeitung (Alemanha), The New
Statesman (Inglaterra), Arforum (Estado Unidos), L'Illustrazione Italiana (Itá-
lia), Gaya Scienza (Japão), etc.

2000 A 22 de março a Igreja construída por P. Vinho e Claude Parent, Sainte Ber-
nardette du Banlay, em Nevers, é declarada oficialmente Monumento Histórico.
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PALAVRAS-CHAVE

Dromologia / Espaço / Crise das Dimensões / Velocidade-Violência / Filosofia Tecno-
-Politica / Formas Simbólicas / Cultura Contemporânea / Teoria da Representação /
Imaginário Contemporâneo / Crise da Habitabilidade

Notas:

Filosofia Política

1 Balística: ciência que estuda o movimento dos projéteis, quer os disparados por armas de fogo, quer, num
sentido alargado, os oferecidos pela rapidez de transmissão das ondas de comunicação ótico-eletrônica. Cf.
Nota a p.124 (Posfácio).

2 Num brevíssimo sobrevôo da conjuntura conceitual que formatou os campos de atribuição da geografia militar,
da geopolitica e da geoestratégica, apontamos alguns eixos significativos:
Geografia militar: Este ramo da geografia que se havia dedicado a estudar a influência dos fatores geográfico
sobre as operações militares e a elaborar, a partir do século XVIII, urn sistema avançado de mapas do Estado-
-Maior (cartografia), e o desenvolvimento de uma topografia que pretendiam romper com as impressões das
épocas precedentes, entra em declínio a partir do inicio do século XX. Agora, os novos meios de observação
aérea e espacial vão permitir estudos globais do terreno nos seus mínimos detalhes. 0 surgimento das armas de
precisão, ao procurar obter resultados rápidos com o mínimo de perdas colaterais vão, por outro lado, exigir
profundas modificações nessa geografia militar que continua necessária mas que se encontra, cada vez mais,
desconectada das necessidades operacionais dos exercícios, e passam não mais se constituir como uma disci-
plina intelectual.
Geoestratégica: Quando a orientação da estratégia passa a ser menos de cunho territorial, a geoestratégia emer-
gente e desconhecida do grande público nestes últimos 20 anos, conquista um lugar privilegiado nas colunas
dos jornais e no domínio das ondas ótico-eletrônicas. Pode-se, no entanto, antever a história do seu apareci-
mento numa ligação com o vocábulo de geopolitica, popularizado nos anos 20 pela escola de Haushofer e apeli-
dada pelo almirante Célérier em 1955 corno a irmão caçula da geopolitica (pág. 263). Se no decorrer da sua evolu-
ção teórica sua influência sobre os fenômenos politicos procu ram evidenciar urna escala geográfica continental
ou mundial, por outro lado, a globalidade do desencadeaMento dos problemas internacionais, vai apontar para
comportamento de defesa corn dimensões Innis amplas e com maior variedade dos meios de ação (pág. 266). 0 paradigma
oferecido pelas guerras mundiais e o desenvolvimento da logística militar vai então apontar para uma definição
de geoestratégia como a parte da estratégia geral militar que trata das operações na escala niacrogeogrtifica, Ott seja, com
uma dimensão espacial suficiente para excluir a constituição de um teatro [de operações] único. Seu objetivo próprio é a
coordenação estratégica e logística dos drferentes teatros, compreendida lesta estratégia] na sua relação com os diversos
nteios físicos e com suas configurações espaciais (prig. 268).
Para maior riqueza de detalhes, consultar o Dictionnaire de Stratégie, sob a direção de Thierry de Montbrial e Jean
Klein, França, Presses Universitaires de France, 2000.

3 Vetor: Nas diferentes acepções de aplicação do vocábulo, apresentamos aqui alguns dos seus sentidos que pare-
cem explicitar mais claramente os usos de descrições feitas pelo nosso autor. Sao eles:
a) segmento de reta orientada;
b) aeronave ou míssil portador de artefato nuclear;
c) calculo vetorial = conjunto de 'n quantidades que dependem de urn sistema de coordenadas n-dimensio-
nais que se transforma, segundo leis bem determinadas, quando se muda o sistema; diz-se vetorial de um

campo, de uma imagem e de um produto.
Fala-se no texto de uma política vetorial incidindo ai na significação de urn campo vetorial capaz de ser portador
de mísseis e de vetores supersónicos nucleares bem como de segmentos de imagens de comunicação eletrônica.
O Dictionnaire de Stratégie, supra citada, num verbete Sobre Armas Nucleares explicita: No que diz respeito aos
vetores distinguem-se as animas "estratégicas" (capazes de atingir o território do adversário), as armas de "teatro" (eficazes
sobre o conjunto de um teatro de operações), e "táticas" (utilizadas os campos de batalha).



Filosofia da Técnica

4 No Dictionnaire de Stratégie, supra citado, às págs. 21-28 são analisadas os componentes do equilibrio do terror
que vão desenvolver-se sobretudo ern torno das grandes inovações técnicas do século XX onde pode observar-se a
niarca de uni modelo de pensar pragmático, cuja tonalidade é refratária á reflexão (p.21).

Bibliografia sucinta de Paul Vinho

5 Balise Urbaine: Projeto estruturado por alguns professores da Ecole Spéciale d'Architecture (sendo seus prin-
cipais mentores jack Semel, Chilpéric de Boiscuillé e Paul Vinho) que procurou refletir a respeito das novas for-
mas de mobilidade social e do espaço que, à partir dai, se estruturam.
A lei promulgada em outubro de 1998 por Michel Rocard, instituindo o RM1 (Revenu minimum d' insertion/ renda
minima de re-inserção [na sociedadep para os dois e meio milhões de desempregados na França, foi uma das
causas dessas reflexões e ações que procuraram equacionar as mobilidades cotidianas causadas pelas mudanças
da natureza do trabalho que se tornou, grosso modo, uma soma de atividades em tempo parcial. A União Inter-
nacional dos Arquitetos e o Alto Comité para -o alojamento das pessoas sem recursos avaliaram em três milhões,
o número de pessoa sem domicilio fixo (SDF) na Europa.
Baliza Urbana/ Baliza de Sobrevida foi um projeto seguido de um concurso feito no meio acadêmico da Escola
Especial de Arquitetura (ESA), Paris (onde haveriam 40.000 pessoas dormindo nas ruas), ai proposto e efetuado
para permitir que o nômade urbano pudesse domiciliar-se provisoriamente. Provisoriamente, nesse contexto,
significa possuir um endereço, na falta de um domicilio, colocar seus pertences em segurança, poder lavar-se,
barbear-se, cuidar de suas roupas.
A Baliza Urbana seria um novo tipo de mobiliário urbano facilmente localizável, identificável, onde o recurso
aos afiches publicitários não seriam descartados, possibilitando a rentabilidade dos equipamentos. Com a
participação do Forum Butagaz, que favorece anualmente os talentos arquiteturais sobre temas da atualidade,
efetiva-se o concurso em 1993-94 que foi aberto ao conjunto de arquitetos em exercício na França e as escolas de
arquitetura européias. Os lugares escolhidos para a construção dessas balizas foram Lyon, Marselha, Nantes e
Paris.
Os detalhes do concurso que obteve 2.500 inscrições com 507 projetos (dos quais 120 foram selecionados), bem
como a amostragem dos projetos vencedores, encontra-se na obra de Chilpéric de Boiscuillé, Balise Urbaine —
nonzades dans la ville. Paris, Les éd. De Plinprimeur, 1999. Ele diz nessa obra, que o concurso Butagaz foi, ao mesmo
tempo, uni sucesso e um fracasso. Sucesso porque a baliza urbana está agora inscrita no espirito de inúmeros arquitetos e
programadores, uni fracasso porque a temática foi mal colocada. Não nos deveríamos ter afastado do terreno da mobilidade.
A baliza era, antes de mais nada, um mobiliário urbano, situado no centro da cidade e à proximidade dos centros de
comunicação (...). Em 7993 o Jornal Le Nouvel Obseivateur disse que Jacques Chirac fazia obstáculo a esses equipamentos.
Via-se as balizas urbanas como se via os bancos públicos: ninhos eram suspeitos de causarem afixação dos indesejáveis na
cidade (...). Será necessário que um dia, os eleitos das grandes cidades compreendam que eles não abrain as portas ás hordas
selvagens, e que eles não devein temer cm relação nos semis inamintos por aceitar resolver as dificuldades que encontra a
população crescente dos nômades urbanos (p.90/ p. 106).



CAPÍTULO 1- A DESTEMPORALIZAÇÃO DO ESPAÇO
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1.1 —ARCHITECTURE PRINCIPE

PRINCiPIO DA ARQUITETURA

Introdução

Após haver lido grande parte da obra de Paul Vinho e por encontrarmo-nos

ainda, de certa forma, contagiados péla inquietante estranhezal suscitada por essa combi-

nação reflexiva inusitada que este autor encetava entre Urbanismo e Filosofia e, mais

especificamente, entre Guerra e Política, deparamo-nos com seus primeiros projetos e

escritos de 1966, ditos, propriamente, de Arquitetura2.

A obra traz como titulo: Architecture Principe (Principio da Arquitetura) e

apresenta-se publicada em Paris pela Ed. Imprimeur, com data de 1996. Como explicar a

publicação tardia? Na verdade, esta apresentação finalizada como livro aparece-nos com

tal data mas, compõem-na tardiamente, os 9 manifestos que haviam sido publicados nu-

ma revista do Grupo do mesmo nome, em 1966, e do qual faziam parte Paul Vinho e

Claude Parent, como fundadores, bem como os artistas plásticos Michel Carrade (pin-

tor) e Morice Lipsi (escultor). Acresce-se, nesta edição de 1996, um décimo fascículo on-

de Vinho e Parent emitem, 30 anos mais tarde, seus pareceres, assim como outros artis-

tas e arquitetos a respeito do impacto causado, na época, pelo Architecture Principe, bem

como alguns ensaios sobre o estatuto da arquitetura contempordnea3. Os diferentes fas-

cículos da revista apresentam manifestos com temáticas diversas e não possuem origi-

nalmente paginação.

Antes de qualquer outra impressão, essa inquietante estranheza à qual nos

vimos confrontados na visão do inusitado projeto urbanistico4 que, em principio, apoia-

va a proposta teórica de A função obliqua, deixou-nos em alerta. Com que então, antece-

dendo Aquela teoria5 viriliana havia efetivamente uma construção arquitetônica, basea-

da na visão de uma cidade delineada na grafia, projetada no conceito e no preparo de

uma ação para esse acontecimento sem precedentes de um estado de crise, onde as mudanças

não atingem precipuamente as sociedades, mas (...) o próprio homem? (P.V. "A função obli-

qua").

Eis que para nós agora, mais do que nunca, seu projeto fazia sentido ao

buscar unir teoria e prática6, e, definitivamente, sugeria, à nossa frente, uma direção a
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ser seguida junto a essa nova visão apresentada. E, assim, da mesma forma em que, nas
histórias-de-faz-de-conta, o personagem não ousa jamais questionar o sentido da ordem
que lhe é dada, a direção proposta na resolução de um enigma ou na libertação de um
encantamento, seguimos o caminho para Oz.

Paul Vinho ai dissera:

Nossa época exige da arquitetura a reinvenção total da cidade [...J. Os
planos econômicos e sociais preocupam-se com a quantidade e com o
prego dos objetos necessários ao conforto dos cidadãos, mas no do-
mínio da arquitetura, esta arte antiga, é no plano da qualidade que eles
jcidadclos] deverão colocar-se, ou seja, dando resposta a desejos profun-
dos e completamente novos (P.V., "A terceira ordem urbana",
Manhattan out).

Claude Parent havia exortado: Emigremos, porque quando a civilização nada
mais é que um sistema constrangedor, quando o não-sentido erigido como dogma se organiza em
materialização arquitetural, o fim está próximo... (C.P., "A terceira ordem urbana", 0 aban-
dono das cidades).

Perscrutamos, assim, atentamente, os desenhos minuciosos e as descrições
arquitetônicas das turbinas, dos declives, das janelas urbanas. Procuramo-nos aparelhar
espacialmente na exortação à terceira ordem urbana através dos eixos oblíquos de cir-
culação, da nautacidade dos campos de força de gravidade controlada, da superfície
curva das ondas, das crateras dessas cidades emergentes.

Aos poucos, como sugeria Bradbury num de seus contos7, a inscrição dessa
topológica paradoxal tomava, lentamente, conta de nós, numa não-concomitância entre
os pensamentos e os sentidos pois que, por vezes, o aparecimento temporal de uns pro-
curavam inscrever-se na configuração espacial dos outros, sem muito sucesso, provo-
cando um redemoinho de pensamentos e sensações, obrigando-nos, permanentemente,
• a nos ressituar e a repensar nosso próprio conceito de espaço-no-tempo. Abruptamente
compreendíamos que o fascínio epistemológico que, esta obra havia exercido sobre nós
articulava agora o eixo necessário como caminho para uma ação que se queria situada e
conseqüente no mundo da vida. Afinal, que mais pedir de um projeto?
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1.1.1 - A função obliqua ou a metamorfose da consciência ime-
diata

No primeiro fascículo de Architecture Principe, A função obliqua, Vinho diz
no Prefácio que o estado de crise que se instala em todas as atividades humanas [...] assinala
talvez a proximidade de um acontecimento sem precedentes. Este acontecimento não poderia
enquadrar-se tão simplesmente como uma modificação a mais no seio das tão numero-
sas já observadas nas diferentes sociedades ao longo dos séculos, porquanto ele se re-
porta agora, à mutação do homem enquanto tal. 0 racionalismo do inicio do século nos ha-
via feito crer que estávamos na iminência de uma mudança de escala, mas, com efeito,
tratar-se-ia bem mais de uma espécie de virada de significação. Essa virada de signi-
ficação, que, terminaria por afetar os princípios estéticos, filosóficos, econômicos, para
citar alguns dos mais importantes componentes da nossa sociedade, deve-se, na verda-
de, para Vinho, a uma metamorfose da consciência imediata. Metamorfose que leva, se-
gundo ele, à oscilação dos dados sensíveis e a uma transformação elementar da noção de dimen-
são (P.V., "A função obliqua", Prefácio).

Essa transformação da nossa consciência evidencia-se já através do nosso
comportamento frente ao meio ambiente que nos rodeia. Meio ambiente que sofre, na
verdade, uma pressão cada vez maior, conformando-se, gradualmente, ao estatuto de
uma globalidade planetária, e através da qual nós, homens, assistimos ao desapareci-
mento progressivo das próprias satisfações que estávamos acostumados a extrair dos
diferentes reinos: mineral, vegetal e animal, bem como ao desaparecimento dos distintos
modos e gêneros da natureza que esse ambiente nos oferecia. Deixamo-nos agora sedu-
zir pelo poderio atraente e a unicidade dos grandes elementos: espaço, terra, água (P.V., idem,
ibidem).

Eis portanto como, na abertura do Architecture Principe, essa oscilação dos
dados sensíveis e imediatos da nossa consciência é aquela a desvelar-nos uma outra
dimensão, uma outra medida a adotar frente a este espaço que nos circunda. No acolhi-
mento dessa nova dimensão, o abandono da noção de altura é de extrema importância
na medida em que ele permitirá, enfim, a materialização da realidade do espaço-tempo (...): a
altura torna-se extensão e o cimo torna-se margem (P.V., idem, ibidem).

Sendo a arquitetura, efetivamente, uma arte do espaço, eis porque seus
princípios originais poderão, através desta metamorfose da consciência efetivada pela
materialização do espaço-tempo, dar, finalmente, lugar ao que ele chamará de uma
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consciência sobrevoada do lugar, e isto na exata medida em que devemos compreender
que o futuro urbanismo deverá aproximar-nos bem mais de uma balística, de uma ciên-
cia do movimento dos projéteis, do que de uma partitura territorial submetida aprio-
risticamente a um tipo de leitura fundamentalmente estática do lugar.

A sucessão dos diferentes modos de urbanização deu origem às diferentes
formas arquiteturais. Compreendemos pois, através dessa história, o acoplamento su-
cessivo efetivado entre a aspiração â. horizontalidade, característica do pequeno vilarejo
ao procurar determinar a conquista do solo, e a aspiração da verticalidade que se con-
substanciava, por exemplo, através da construção do santuário ou mesmo do castelo.
Vemos, outrossim, o quanto, no seguimento da história dessa direção espacial, o desen-
volvimento da cidade se estrutura como uma sucessão de verticalidades na direção de uma
conquista social (P.V., idem, ibidem). Agora, na cidade contemporânea, para o Grupo do
Architecture Principe, esse aspecto adicional, somatório, dos agrupamentos humanos
solidifica-se na barbárie da civilização industrial em vias de nascer (P.V., idem, ibidem).

E pois sob este ângulo que, ao caráter passivo de uma concepção abrangente
da arquitetura, substitui-se o estudo de uma dinâmica dos corpos em movimento. Por
isso mesmo a estática horizontal-vertical até agora praticada, não corresponde mais à.
dinâmica própria do homem e, a arquitetura deverá, doravante, realizar-se no eixo
obliquo e no plano inclinado, na pendente.

Essa dinâmica deve pois colocar-se num novo plano da consciência huma-
na, e só esta tomada direta e inevitável do psíquico sobre a arquitetura transformará esta última
num verdadeiro tecido fisiológico, intimamente adaptado aos indivíduos, e pode-se pensar que, a
partir desse momento, as noções de arte e de realidade estarão próximas de desaparecer uma na
outra (P.V., idem, ibidem).

A diretiva é clara: Estamos face a necessidade imperiosa de aceitar o fim da
verticalidade como eixo de elevação, e o fim da horizontalidade como plano permanente (A.P., "A
função obliqua"), eis o que prenuncia a terceira possibilidade espacial da arquitetura.
Compreende-se que se estabelece nessa virada proposta pelo Grupo do Architecture
Principe, uma vontade cinética em detrimento da ordem vertical vigente e que passa,
então, a dominar uma arquitetura-criação, que deve ser ativa e onde o homem deve ser per-
manentemente solicitado a participar de uma ação ou de um espetáculo, e onde as outras artes
encontrarão coerência e realidade (C.P., "A função obliqua", Dominar o lugar).
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• A inclinação da nautacidade como alternativa da aspiração à verti-
calidade

Neste projeto feito pelo Grupo para uma unidade de urbanização de
mais ou menos 200 000 pessoas, a sedimentação concêntrica da antiga cidade histórica
cede lugar b. nautacidade, o novo modo de agrupamento humano. 0 mesmo, banhando
na orientação nova do plano inclinado, comportar-se-á como elemento central num ur-
banismo que flutua na superficie de uma terra que perdeu sua materialidade. Com efeito, nes-
te urbanismo, a terra não poderá ser mais considerada como uma espécie de corpo mor-
to, ou como um suporte para todo tipo de fundação ou de inscrição, pois que o solo reto-
ma sua qualidade litosférica, qualidade de um tecido vivo insubstituível para o homem (P.V., "A
função obliqua", Nauticidade).

Face à asfixia, à derrota arruinada de terapêuticas sucessivas que têm
procurado encontrar soluções para nossas aglomerações, prognostica Parent

o tempo é vindo para deixar nossas cidades, para que se efetive a
verdadeira conquista do nosso planeta: a única solução políti-
ca verdadeira. [...]. Emigremos pois que, quando a civilização nada
mais é que um sistema coercitivo, quando o não-sentido erigido em
dogma organiza-se em materialização arquitetural, o fim está próximo
(C.P., "A terceira ordem urbana", 0 abandono das cidades) (gri-
fo nosso).

Essas novas cidades serão verdadeiros espaços fechados, fortalezas de
defesa, protegidas, autônomas e, o que é fundamental, núcleos de reagrupamentos
humanos capazes de um século XXI (C.P., idem, ibidem). As estruturas arquitetônicas for-
madas pelas turbinas, pelas nautas, pelas ondas, pelas crateras, pelas areas de desvio/de
alternância, estarão à altura de preparar psiquicamente o homem para o seu novo destino. Elas

[...j preservarão as vias do futuro e elevarão seu espirito ao nível da conquista planetária (C.P.,
idem, ibidem).

Mas é preciso também que estejamos prontos para enfrentar, não mais
uma terapêutica do efeito mas sim, a cura da causa. Não se trata mais de continuar a agir
para nos definir, através de uma aposta na personalização, ou seja, por uma agressividade aumen-
tada sem cessar, em relação a um contexto com o qual nos encontramos em desacordo. Esta atitu-
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de de reação é insuficiente j...] e engendra o caos (C.P., "A terceira ordem urbana", 0 tempo
morto).

Que fazer? 0 Grupo do Architecture Principe aposta na construção de
cidades novas mas, não somente isso, ao construi-las, é preciso determinar critérios que
levem em direção a esta nova ordem que procura estabelecer os dados arquiteturais de
uma civilização. E preciso, antes de tudo, que se determine a posição em relação ao es-
paço-tempo. E, se o atual urbanismo avalia o deslocamento geográfico numa proposição
baseada na velocidade que é a unidade-tempo, ao invés das unidades de medida linear
proporcional a esse deslocamento, ou seja, uma medida que leva em consideração o
espaço, o Grupo do Architecture Principe não seguirá a mesma diretiva. Dizem eles:

a velocidade não será mais considerada um elemento fundamental [...]
num contragolpe, o aerodinamismo se desintegrará (...] nas cidades os
deslocamentos serão lentos, nos tempos dos pedestres [...] os desloca-
mentos necessários à vida tornar-se-do ativos (...] a velocidade não se-
rd mais condição de sobrevivência. 0 homem autônomo terá conquis-
tado o tempo de viver (C.P., idem, ibidem).

Mas, para que este êxodo seja exeqüível, ele deve ser

precedido por uma tomada de consciência dos indivíduos [...] e será
pelo entusiasmo, pela adesão a mais profunda face ao extraordinário de
um tal acontecimento que esta translação da sociedade será possível
1...] na direção de um espaço diferente, de um espaço vivido de outra
maneira (P.V., "A terceira ordem urbana").

• A terceira ordem urbana

Nossa época exige da arquitetura a reinvenção total do espaço da cidade (P.V.,
"A terceira ordem urbana", Manhattan out). Mesmo se o poderio industrial dos Estados
Unidos levantou seus monstros verticais 6. Manhattan, ern busca de sua mobilidade,
acabou por perder essa busca dentro da própria mobilidade na medida em que não sou-
be usá-la, ulteriormente, para urbanizar o dinamismo de suas conquistas. Justamente na
medida em que a falta d'água, de eletricidade (...) problemas de segregação, de economia, de se-
gurança revestem, no seu conjunto, um caráter emblemático dos problemas urbano (P.V., idem,
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ibidem), tanto os planos econômicos quanto sociais, em vez de se preocuparem tanto
com as quantidades e com os preços dos objetos necessários ao conforto, deveriam, no
espectro da arquitetura, dar lugar á. qualidade, ou melhor, deveriam responder aos de-
sejos profundos e completamente novos dos homens.

Vinho sugere então que, ao invés de nos voltarmos para os Estados Uni-
dos onde, finalmente a ordem vertical termina em Manhattan, voltemo-nos para a Euro-
pa sedentária na medida em que, no após-guerra, frente ao cataclisma que destruiu
muitas das suas cidades, ter-se-ia forjado uma nova consciência. E ele explicita:

uma consciência exata do fato urbano, da vida e da morte das cidades
(...) a cidade lhes apareceu, fatalmente, como um todo, uma unidade.
As velhas fachadas esburacadas foram uma lição de anatomia para os
jovens arquitetos: a volta as criptas dos abrigos em concreto armado
foram uma iniciação à origem de toda arquitetura (P.V., idem, ibi-
dem).

• Arquitetura somática

Frente ao fetichismo permanente, frente ao respeito do passado erigido
em dogma absoluto, tendência inelutável da sensibilidade moderna,
frente ao desastroso fracasso das terapêuticas sucessivas, [...] frente
incapacidade de vencer na luta que o automóvel desencadeou contra o
homem sobre a terra e, sobretudo nas cidades 1...] é chegado o tempo
de abandonar nossas cidades a única ação política verdadeira
(C.P., "A terceira ordem urbana", 0 abandono das cidades).

Na verdade esta proposição feita pelo Grupo do Architecture Principe
não se coloca tanto sob a perspectiva central e urgente de uma nova organização do ter-
ritório, mas, insurge-se face à exaustão do modelo econômico que acabou por propiciar
uma economia do desperdício e que se evidencia como um assassinato perpetrado pela
sociedade coletiva contra o indivíduo (C.P., idem, ibidem). Para a espécie, diz ai Parent, fugir é
sobreviver. Como o tempo não se presta mais a terapias de efeito mas a. cura das causas, é
necessário propiciar ao corpo do homem mudanças substanciais capazes de criar um
novo ambiente vital que esteja imerso num novo elemento pela inclinação e suspensão das
alas de habitação, pela sobre-elevação e superposição das áreas de atividade (P.V., "A função
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obliqua", Nauticidade). Nasce assim a arquitetura somática que impeie sua condição de pré-
-requisito: o abandono das cidades (C.P., "A terceira ordem urbana", 0 abandono das cida-
des).

• A ordem obliqua

Esta terceira ordem urbana, ao contrário da segunda ordem, a vertical,
não é uma elevação sem finalidade mas servirá como mola propulsora para um novo
elemento: o urbanismo atmosférico, que poderá liberar ao máximo a superfície do solo,
e isso tanto em relação à habitação quanto em relação à circulação. Para tal fim deverão
construir-se e dispor gigantescos planos oblíquos em suspensão, à partir de pontos de
alicerce fundados no solo, realizando assim a síntese absoluta dessas novas exigências.
Devido à expansão demográfica da nossa civilização deve-se então:

a) construir numa escala superior para massas enormes de população;
b) evitar a todo o preço o recobrimento por parte dessas massas de po-
pulação do tecido litosférico do planeta, que, no espaço cósmico, cons-
titui uma das raras reservas de produtos de base, imediatamente explo-
ráveis (P.V., "A terceira ordem urbana").

Essa ordem obliqua possui assim um potencial para as sociedades futu-
ras na medida em que ela se constitui como um novo tipo de dispersão urbana que não
é uma simples descentralização, mas uma despolarização criada através do urbanismo
atmosférico. Ela é a resposta natural para a remodelagem do próprio solo planetário,
modificando seu perfil no aumento de sua superfície de exploração, e na reorganização
da circulação pedestre e mecânica para que a mesma se torne possível, de uma maneira
continua. Mas é a sociedade que decidirá se tal empreendimento terá o mesmo avanço na con-
quista do espaço humano, como os Estados Unidos ou a União Soviética tiveram em relação
conquista do espaço cósmico (P.V., idem).

• A raiz do homem

No início do terceiro fascículo do Architecture Principe, Parent articula seu
Manifesto contra aqueles que representam a traição â. arquitetura.

UPR GS • •Bibilo/cca Seionai (le uiências Soctais e riumank• •
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É fundamental

desenraizar o homem afim de torná-lo maleável (...) para que seja pos-
sível erigir este espaço sem futuro, construido sob a análise da atuali-
dade, do mundo vivido, o mundo do conforto e do consumo, deduzido
da extrapolação das necessidades incont roladas do presente (C.P., "0
potencialismo", 0 homem desenraizado).

0 Manifesto insurge-se contra aqueles que, de maneira consciente ou
não, iniciaram sistematicamente a auto-destruição da sua arte no momento onde sua prática
encontra-se, justamente, no seu nível mais baixo (CP, idem, ibidem).

Selecionamos alguns dos pontos de ataque desse manifesto em relação às
traições que dizem respeito ao que Parent acredita serem os empreendimentos da ar-
quitetura: 1) submissão da arquitetura A finalidade da indústria; 2) assimilação do arqui-
teto ao engenheiro; 3) defesa da economia no seu sentido restrito e com curta visão, pre-
conizando a diminuição do preço total sem referir-se a uma economia geral; 4) submis-
são da arquitetura à. noção de lucro de acordo com o campo da indústria; 5) estabelecer
uma pechincha sobre a escala humana; 6) submissão da arquitetura ao homem, tanto
nas suas intenções quanto nas suas dimensões, vendo na noção do conforto, a função
suprema, a finalidade última; 7) imposição de uma arquitetura que seja neutra, móvel,
maleável, adaptável, temendo o risco trazido pela criação autêntica; 8) crença de que ar-
quitetura e urbanismo teriam uma existência autônoma.

Contra eles, [os que defendem tais princípios] nós nos mobilizamos e decreta-
mos o estado de guerra (CP, idem, ibidem).

0 Grupo do Architecture Principe constata na arquitetura praticada
atualmente uma impossibilidade de conjugação entre o elemento sólido e o elemento
fluido, na medida em que o elemento humano parece paralisá-la. Se nada for feito neste
sentido, esta incompatibilidade entre a estação (posição do estar parado) e a circulação
acabará por destruir a metrópole urbana.

Com efeito, constata-se que o móbil, aquilo que é móvel, parece ter se
tornado o agente destruidor das cidades: 1) seja através do elemento social com seus
grandes movimentos de massa; 2) seja através das diferentes formas de energia utili-
zadas pela civilização industrial, ou mesmo; 3) através dos agentes naturais, a cidade mo-
derna parece incapaz de dominar a fluidez (P.V., "0 potencialismo", Circulação habitável).
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Como não podemos dissociar a habitação da circulação, para a resolução
do problema constatamos o afrontamento de duas importantes tendências: 1) uma é a
arquitetura móvel; 2) a outra, uma circulação habitável.

Por achar que a primeira termina por efetivar uma identificação entre a
arquitetura e a circulação, servindo-se, para isso das causas, meios e efeitos oferecidos
pela própria indústria, Vinho sugere a instauração de uma circulação habitávels. Para
ele a circulação habitável faz recurso As próprias bases da arquitetura e busca encontrar
ai a solução para os problemas da translação9.

Por se ter considerado, por um período abusivamente longo, a arquite-
tura civil sob a atribuição de um manto protetor em relação A sua função clássica de
abrigar o indivíduo, a mesma acabou, paulatinamente, por ser condenada, no que diz
respeito ao habitat, A passividade mais completa. Não é também por acaso que, para es-
conder esta tendência à estagnação, esse tipo de arquitetura tenha, por assim dizer, ido
buscar o seu exercício efetivo nas pontes, nas escadas, nas barragens, e assim por dian-
te... . Ora, para que a arquitetura concretize sua plena realização, foi sempre no con-
fronto a um outro poder - quer material, quer espiritual - que ela encontrou sua força
criadora. Devido ao fato da sociedade industrial emergente do inicio do século não
possuir suficientemente esse poder de confronto face A arquitetura civil, ela não se pôde
revelar como esta arte do espaço nem aceder ao seu verdadeiro papel, que é o da
invenção da sociedade. Compreende Vinho que, por não poder absolutamente se con-
tentar em acompanhar a circulação ou, pior, em tender a identificar-se a ela, é preciso
praticar um urbanismo onde a circulação se torne habitável. Em semelhante contexto,

E ainda,

A função obliqua de animação terá tomado a dianteira sobre aquela
outra, neutralizante, representada pelo plano horizontal permanente.
Uma arquitetura onde o homem será posto em movimento pelo próprio
perfil do seu habitat, tornando-se a cidade, desta forma, um imenso
projetor, uma cascata para todas as atividades, para tudo que flui.

amanhã a arquitetura será essencialmente circulatória, o espaço de
estacionamento perderá sua importância em beneficio do espaço de
transferência: tanto o habitat quanto a integralidade da cidade serão
mobilizados pela fun* obliqua (P.V., idem, ibidem).
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5.4

A história da técnica arquitetural é uma sucessão de arcos lançados no
vazio: abóbada, cúpula, balanços. Por que esta aventura constante do
equilíbrio dos materiais não exerceu nenhuma influência sobre o
espaço habitável? (P.V., "0 potencialismo", Instabilização).

Fato é que o domínio fail permaneceu neutro e todos os acidentes foram
voluntariamente afastadoslo. A arquitetura degradou-se ao tornar-se um lugar de con-
forto. A estabilidade era a imagem literal do homem submetido ã. gravidade e, a bana-
lidade da vida intima assim obtida precedeu, de pouco, a uniformidade da vida coletiva e, lenta-
mente, esta prudência perverteu, através da arquitetura, a integralidade da sociedade (P.V.,
idem, ibidem).

Mas essa uniformidade e neutralidade não mais se justifica quando pas-
samos pela instabilidade e suspensão e acedemos ao elemento-espaço. Entra-se numa
nova idade da arquitetura e é preciso reconhecer no sentido do desequilíbrio, na vertigem, o
segundo arquétipo desta arte do espaço (...) nós passaremos pelo meio de todos os perigos, enfren-
taremos todos os riscos, viveremos nas rampas, nosso corpo habituar-se-á a esta nova posição que,
atualmente, parece-nos impraticável (P.V., idem, ibidem). E, se no habitat-moradia de antes,
o homem devia compensar a indiferença no espaço interior, agora, no habitat-circulação
o homem será colocado em ação pelo próprio lugar que o contém. A conquista do ele-
mento-terra, inacabada ainda ontem, podia justificar este estado de fato, mas hoje, o limite foi
transposto, e ao aceder ao elemento-espaço, nós passamos pelo desequilíbrio, o uso pré-histórico do
habitat não sobreviverá (P.V., idem, ibidem).

Esta virada seguramente vai determinar, não só um novo modo de vida
como também vai repercutir sobre nossas mentalidades e devemo-nos aperceber que

num equilíbrio instável o homem tende a possuir-se mais intensamen-
te, por outro lado, a vida sobre um plano inclinado, numa pendente,
sobrevoando a natureza, acompanha-se por um sentimento de libera-
gdo que recoloca em causa as relações do homem com o seu ambiente
[...] o meio apropriado para realizar esta transformação é o que nos
propõe a arquitetura: o obstáculo ultrapasscivel (P.V., idem, ibidem).
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A arquitetura funciona como uma estrutura de ligação entre os diferen-
tes elementos do universo: terra, ar, mar, e homem. É o potencial que se encontra inclui-
do na sua realidade concretizada que serve como uma espécie de disfarce que permite
estabelecer uma transferência entre o mental e o mundo que se apreende. Essa transfe-
rência torna-se possível pela materialização da noção de espaço e, suprimir esta arte da
transferência, esta estrutura-arquitetura que faz, obstáculo ao homem, corresponderia a
cortá-lo do planeta terra. É, no entanto, preciso que o homem esteja consciente desta
potencialidade da arquitetura, e que dela participe, é necessário integrá-lo a um clima, faze-
-lo ressentir no fundo dele mesmo a evidência de que ele se torna um elemento da globalidade ar-
quitetural (C.P., "0 potencialismo", 0 potencialismo). Justamente, A função obliqua é o
único meio de tornar esse potencial incluso, palpável ao homem (C.P., idem, ibidem).

Por outro lado, os componentes humanos da função de ocupação de um
lugar, que compõem essa carga potencial (a ativação, a vertigem, o enclausuramento, a
despolarização, a canalização e o continuo) deverão, paulatinamente, ser analisados e
estudados através de experimentações sucessivas, seguindo métodos científicos rigoro-
sosil.

Os vetores que essa função obliqua do eixo introduz, ou seja: o cansaço
(na subida), e a euforia (na descida) experienciados pelo homem, seriam os efeitos pri-
mários capazes de combater a neutralidade a que ele se acostumou, bem como po-
deriam dar-lhe efetivamente uma direção a ser seguida na ocupação de um lugar. Não
nos esqueçamos que pelo fato de o homem não mais se encontrar, obrigatoriamente, na
perpendicular ao solo-referência do planeta, ou seja, na vertical, a direção transforma-se
numa resultante bem mais complexa que combinará massa + intenção, e que, por sua
vez, implicará em que o psiquismo esteja referenciado, polarizado pela arquitetura e não
mais neutro em relação a ela. Assim é que, dessa forma, o potencial incluso na função
obliqua, levará cada homem a integrar uma carga potencial especifica a cada indivíduo,
exaltando assim sua autonomia.

0 complexo paroquial de Santa Bernardette, em Nevers, concebido em
agosto de 1963, foi a primeira materialização das pesquisas teóricas do Grupo
Architecture Principe. Ele servia o bairro de Banlay, antigo bairro de pavilhões, modifi-
cado pela realização de um conjunto importante de escolas e colégios técnicos, bem co-
mo de um conjunto de H.L.M12. Esse complexo procurou reagrupar-se num só volume,
buscando assim, opor-se, mais drasticamente, ao efeito de degradação do meio ambien-
te. Ele foi baseado na instabilização pendular e permitiu levar o Grupo a novas formas
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de espaços viáveis e em direção à concretização de novos lugares de habitação. Anuncia
a recusa das satisfações estéticas devidas et visualização13 (P.V., "Canteiro-de-obras Nevers"),
querendo criar, antes de tudo,

um lugar usual onde a experimentação substitui a contemplação, e
onde a arquitetura se sente jse experiencial pelo movimento e pela
qualidade desse movimento (...) dando aos sentidos de seus desloca-
mentos um valor maim, nós permitimos a espacialização psicológica
dos indivíduos, nós quebramos por um tempo, o envelope atrofiado de
um sentimento da realidade, para substitui-lo pela sensação dessa
realidade (P.V., idem).

E desta maneira que Vinho mostra sua reação ao fato de nos termos
esquecido por muito tempo que os elementos constitutivos do habitat revestem um
caráter morfo-psicológico que 6, portanto, para ele e seu Grupo, evidente. Em tal contex-
to vai salientar-se um elemento até então dissimulado: o solo/assoalho, que é ao mesmo
tempo, meio de contato e meio de sobrevôo. E, este elemento, que ele denomina de
tapete voador, sell aquele a revelar toda sua atualidade e revolucionar, ao mesmo tempo, nos-
so modo de vida e a aparência de nossas construções (P.V., idem). Por outro lado, o uso da
função obliqua, servirá como meio próprio da arquitetura para espacializar seu conteúdo e
o caráter de nossa época fará rápido recurso de tal fato (P.V., idem).

0 Complexo paroquial de Santa Bernardette procurou ser

a materialização de uma forma que não é primordialmente devida a
expressão ou a função, tampouco et técnica ou a uma busca plástica,
mas a uma precipitação em estado bruto, dentro de uma ótica de
lugar espiritual dos princípios essenciais implícitos do engajamento do
grupo baseados numa pesquisa fundamental em arquitetura e em urba-
nismo (grifo nosso) (P.V., "Canteiro-de-obras Nevers")14.

O extraordinário surgimento vertical de nossas cidades que, durante
muito tempo, foi considerado como expressão do gênio civil da arquitetura, na verdade,
foi empréstimo das únicas arquiteturas praticadas e desenvolvidas: a religiosa e a de-
fensiva. Da mesma forma, a massa e a extensão habitável também nos causaram a ilusão
de uma arquitetura civil mas, damo-nos agora conta, através do amontoamento das
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áreas urbanas, da sua real origem: uma fixação não evoluída do nomadismo. Assim é
que, damo-nos disso conta, vivemos na extrapolação de antigas definições espaciais, doravante
privadas de sentido e de substância (P.V., "Circulação habitável", Civilização).

Quando a circulação de nossas cidades se amplia a ponto de bloquear
seu processo, porque não nos darmos conta de que aquilo que vai caracterizar a arqui-
tetura civil sell, não mais o envelope, mas sim o suporte? É ao fazer tal raciocínio que
Vinho nos leva a compreender que aquilo que devemos efetivamente chamar de social,
é bem mais a superfície útil, ou, talvez, sugere, deveríamos mais propriamente chamá-la
de espaço civil?

0 poderoso sentido comunitário nascido no bojo das desordens industriais
do século XIX foi aquele que nos mostrou que o deslocamento é a realidade primeira da massa so-
dal e é em função, não somente da repartição espacial, como também da sua exposição, da sua coloca-
gdo em comunicação, da sua comunicabilidade, que as estruturas urbanas deveriam ser criadas (P.V.,
idem, ibidem). Por essa mesma razão, um dos momentos obrigatórios da civilização é que

a partilha do espaço social não pode mais ser o fato da inacessibilidade
vertical. Devemos praticar a reforma agraria das regiões urbanas
realizando um novo tipo de apropriação espacial, baseada essen-
cialmente em colocar em comunicação direta superficies úteis pela obli-
qüidade, e a distinção das pertenças/posses realiza-se sem o acréscimo
de corpos estranhos à dinâmica do conteúdo (grifo nosso) (P.V.,
idem, ibidem).

• Homem e Arquitetura

A arquitetura precedeu espontaneamente o pensamento do homem na
sua tomada de consciência da noção de massa, mas seu ritmo é tão lento em relação ao
dele que ela perdeu rapidamente esse avanço. Homem e arquitetura são, portanto,
assincrônicos, e o fenômeno da fusão e da assimilação existe num breve momento de
contato dessas duas existências: eis o instante da civilização. Depois desse momento
entra-se na era da vulgarização, depois na era da defasagem e, finalmente, chega-se
fase critica na qual homem e arquitetura se encontram em conflito permanente. É dessa
maneira que na nossa época, toda tentativa de ruptura do movimento lento da arquitetura para
adaptá-lo, artificialmente, â aceleração do ritmo do homem, pela introdução das noções de grande
velocidade, de evolução, de mobilidade, de adaptabilidade e de flexibilidade, está fadada ao fracasso
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(C.P., "Circulação habitável", Destruição).

Se toda teoria da autodestruição instantânea da arquitetura mostra-se
falsa, é preciso que se compreenda a .absoluta necessidade de retardar o ritmo da arquite-
tura e de impedir que esta siga a aceleração da mutação humana (C.P., idem, ibidem). Ao ho-
mem cabe a iniciativa desta destruição porque só ele está habilitado a destruir aquilo
que ele concebeu, e para que elimine o obstáculo da antiga estrutura-arquitetura, para fazer
nele mesmo e no seu espaço, lugar para o novo ciclo homem-arquitetura, e a respeito do qual ele
apenas suspeita os contornos futuros (C.P., idem, ibidem).

0 Grupo do Architecture Principe entra assim num engajamento premo-
nitório em relação a um futuro ainda indeterminado mas para o qual, ele sabe que,
apoiado na própria arquitetura, pode caminhar de civilização em civilização:

Nós homens do século XX entramos já, cegos e inconscientes, no nosso
período de destruição. Este ato nos permitirá sobreviver. Esta tomada
de consciência através do obstáculo, esta vitória voluntária do homem
sobre uma arquitetura que ele próprio criou em outros tempos para
outros espaços, permite-lhe aceder a outros lugares, a outros atos, a
um outro pensamento. De vitória em escravidão, de escravidão em vi-
tória o homem com uma breve existência sobrevive a longa duração da
arquitetura (C.P., idem, ibidem).

A pendente é o suporte estrutural da continuidade espacial. Seu desen-
volvimento permite o fechamento sem se opor jamais ao deslocamento
(...) e está associado a todo movimento dos fluidos engendrados pelo
homem ou pela natureza (C.P., "A cidade mediata", Fluidez)15.

Oferecendo o máximo de superfície ao elemento água, de integração ao
elemento ar, de oposição ao desenvolvimento extremo do percurso do elemento fogo, o
inclinado, baseado no vôo humano autônomo (...) é gesto de ligação com o espaço (C.P., idem,
ibidem).
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A função obliqua vai poder assim efetivar a extensão da superfície do
chão através do assoalho em forma de asa [aile-plancher],que estará apto a instaurar um
outro espaço viável.

Se, para os homens da cidade, o perigo vem dos muros (C.P., "Circulação habi-
tável", Circulação habitável 2), na medida em que esses muros terminaram por pulve-
rizar o espaço viável do homem e o aproveitamento interno de nossas habitações (C.P., idem,
ibidem) deveremos mudar, tanto a função da divisória quanto a disposição do mobiliá-
rio, acrescentando a essa disposição viável uma nova definição do espaço vivido (C.P.,
idem, ibidem).

Com efeito: ao realizar no interior da habitação uma mobilidade generalizada, a
obliqüidade transformará a antiga célula que nada mais era que um micro gueto, numa verdadei-
ra paisagem interior que percorreremos livremente (C.P., idem, ibidem).

Tanto na hipótese da concretização urbana da obliqua/da pendente,
quanto na hipótese de que o homem_ continue submetido A gravidade, este elemento ar-
quitetônico horizontal de ligação ou de restabelecimento entre dois percursos inclinados, permite
a passagem sem interromper a continuidade (C.P., "A cidade mediata", Limiar de restabeleci-
mento). Se sua necessidade faz-se sentir para concretizar a função obliqua, ao estabe-
lecer um critério, ou seja, um sistema de referência permanente pela horizontalidade,
este limiar de restabelecimento permanece sobretudo como encadeamento da continui-
dade para o encontro das pendentes invertidas: declive e aclive.

Se estamos já habituados a assistir As micro revoltas e A gratuidade
aparente das agressões nos grandes centros urbanos ern crimes coletivos, em estupros
ritualizados, em pilhagens, e atribuir As mesmas, causas com significações clássicas tais
como: problemas de negros, luta de classes, conflito de gerações, fazêmo-lo na medida
em que não configuramos bem a realidade desses fenômenos. Efetivamente, esse desen-
cadeamento no tecido social pertence A associação de dois elementos: 1) a má geometri-
zação da cidade, e 2) ao poderio das massas. E isto porque a gratuidade aparente de um
crime é sempre o sinal de uma ruptura que atinge nosso primeiro sistema de referencia: nossa
moral elementar, e não nossa legislação moral, como é o caso para um delito ordinário (P.V., "A
cidade mediata", As cidades imediatas).

0 risco de explosão de duas frações opostas dentro de uma sociedade, ou
seja, uma moral, outra inframoral, faz com que as revoluções econômicas ou as lutas ra-
ciais tradicionais pareçam até racionais. Para o enfrentamento de tais situações que, ao
que tudo indica, sofrerão uma grande aceleração, os diferentes poderes poderão estar
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defasados do fenômeno e, portanto, será difícil poder manter um controle sobre elas. Se
os lugares de circulação como, avenidas, elevadores, corredores, metrôs, passam a ser
lugares de afrontamentos, se a instantaneidade, a ausência de mediação, precipitam a massa
das populações, cada vez maior, em direção a um antagonismo (...) o fim das cidades imediatas
está próximo (P.V., idem, ibidem). Mas se as cidades devessem ser abandonadas porque,
temporariamente, estariam fora de uso, seria absolutamente necessário prever, desde
agora, estruturas de recuperação. Não se esvazia um lugar urbano, suporte de uma vida
social particular, sem imaginar as conseqüências, adverte Vinho.

• A cidade mediata

Para Vinho, praticar o urbanismo seria tratar uma camada atmosférica em
relação a um segmento litosférico, criando ai estruturas relativas ou mediatas (P.V., "A cidade
mediata", A cidade mediata). É um escândalo que, para a maior parte de um certo
urbanismo, a elevação não conseguiu ir além da sua definição primária de densidade de
ocupação. Concebê-la assim, como um meio de estocagem indica-nos, curiosamente, na
sua origem rural arcaica, a identidade das estruturas habitáveis subterrâneas e aéreas.

0 que espanta a reflexão de Vinho é que na passagem de um elemento
opaco e sólido para um elemento transparente e gasoso, o espaço usual tenha ganho
simplesmente a abertura da janela. Essa incapacidade para admitir o paradoxo de uma
arte do espaço, até aqui não-espacializada nos seus efeitos e nas suas conseqüências pa-
ra o homem, seria proveniente de uma incapacidade em conceber o acima e o abaixo da linha
do horizonte, campos de exercício distintos para a arquitetura (P.V., idem, ibidem). É mister
então que ao admitir, paradoxalmente, que a arquitetura como arte do espaço ainda não
se tenha espacializado, compreendamos que isso tenha trazido conseqüências importan-
tes para o homem. No momento em que os níveis de constrangimento físico se multipli-
cam e quando a alienação tornou-se um risco comum, devemos desenvolver, ao máximo,
para o habitante, as capacidades de utilização do espaço através do declive/da pendente, da curva-
tura, do percurso topológico, ou melhor ainda, topotônico (P.V., idem, ibidem)16. Para isso, o
solo deve deixar de lado seu caráter absoluto e fundador e aceder a uma nova definição
onde ele possa ser um limiar de partilha entre dois espaços específicos, entre dois esta-
dos naturais particulares.

Enquanto a edificação vertical apresentava três possibilidades: 1) levan-
tar, 2) alongar e 3) deslocar/intercalar, a edificação obliqua oferece um sem número de
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possibilidades pela diversidade dos ângulos de suas pendentes e por suas infindáveis
combinações. Importante é que se convenha que

não se trata mais de inscrever no solo, alvos para a concentração ur-
bana através de uma centralidade imediata, ou de acumulação [dessa
concentração] através de uma verticalidade também imediata. (...) E
necessário realizar estruturas mediatas, igualmente circulatórias e
habitáveis, organizadas em feixes tensoriais, abrindo-se e estendendo-
se acima das regiões e sobre os eixos vitais de um território, uma estra-
tificação de usos, de acordo com as necessidades do tempo e das massas
(P.V., idem, ibidem).

Ultrapassar e libertar, eis os termos que indicam, metaforicamente, para
o nosso autor, a finalidade precipua na nova urbanização de uma cidade mediata.

Durante mais de 10 anos Vinho estuda o litoral da Fortaleza Europa, cen-
trando seu interesse no espaço militar da Segunda Guerra Mundialr. Sua análise do
bunker no Muro do Atlântico resumia, para ele, a evolução recente da arquitetura, ao mes-
mo tempo em que indicava os elementos arqueológicos para articular essa Guerra Total
ao pós-guerra totalitário.

Através de uma empreitada arqueológica, procurei nesse universo subterrâneo
uma das figuras secretas do nosso tempo (P.V., "Bunker arqueologia", Bunker arqueologia).
E, se o plano dessas casamatas assemelha-se ao dos templos, das mastabas e das necrópo-
les antigas, o signo sagrado nas primeiras ou a imagem cósmica proposital dos segun-
dos, aparecem aqui como implícitos e involuntários.

No bunker a geometria está gasta, o ângulo não é mais reto mas desgasta-
do, procurando escapar As tentativas de ser alvejado, a massa não está fundada no solo,
mas está sentada nela própria e é independente, no seu movimento, e na sua articulação.
Quando se entra num deles, sente-se a opressão de um peso estranho e somos capazes
igualmente de sentir a grossura das paredes. É como se ele fosse um segundo envelope fi-
siológico, ampliando certos sentidos, protegendo os movimentos. Não existem janelas para ilumi-
nar o interior, a abertura clareia tão somente o exterior, mas com a precisão de um farol (P.V.,
idem, ibidem). Neste aparelho de sobrevivência, a vida não 6, portanto, neutra: é um
esforço para tornar-se mais sutil mais essencialls.



62

Temos, nos bunkers, exemplos impressionantes da cegueira de uma época
sobre si mesma mas, mais ainda, eles anunciam uma nova arquitetura fundada, não mais
nas proporções físicas do homem, mas sobre suas faculdades psíquicas e, um urbanismo onde a
análise elementar da realidade social tendo enfim sido ultrapassada, o habitat poderia combinar-se
intimamente às possibilidades secretas do indivíduo (P.V., idem, ibidem).

A concepção arquitetural críptica deve ser compreendida a partir da

integridade dos corpos autônomos que ela contém no mundo da natureza, e ao devir

dos quais ela está ligada.

Estes corpos são, como tais, considerados como primeira arquitetura,
são postos por ela rarquitetural através dos seus orifícios de comuni-
cação, em relação com o lugar - através das zonas medianas da ves-
timenta (segunda arquitetura, chamada portátil e dos objetos), (...)
constituindo-se assim até a noção de território, ou seja, de um movi-
mento num espaço possível e, através desta, até a noção de tempo
(P.V., "Bunker arqueologia", Arquitetura críptica).

Acedendo ao principio do espaço e do tempo, a arquitetura críptica pos-

sui um poder criptico, extraindo dai sua capacidade de produzir o continuo, vale dizer,

o território, o que torna as condições do aparecimento arquitetural inseparáveis das do
seu desaparecimento. Resulta dai que a energia críptica, ou seja, a energia daquilo que
se esconde, que se dissimula19, encontra-se, ela própria, ligada indissoluvelmente a
sobrevida de todas as espécies vivas. Esta energia críptica, considerada como um di-

namismo de base das sociedades primitivas vem tendendo, desde o período neolítico,
para o aperfeiçoamento de tudo aquilo que contém, separando-se por isso, progressiva-

mente, dos movimentos da vida social. Essa separação dos movimentos da vida social

efetivaram-se a partir do mundo clássico grego que, ao substituir a coisa evidente a coi-
sa contida, guardada, dissociou, por um tempo, a ação da invenção. Diz-se da arte críp-
tica que a mesma, atravessando historicamente gradações e degradações, forma desde suas
origens, uma totalidade continua, quaisquer que sejam as transformações pelas quais ela passe:
religiosa, política, funerária, literária, filosófica ou simplesmente dizendo respeito à mineração

(P.V., idem, ibidem). Por outro lado, a explicação de suas formas estão diretamente em

relação, tanto a sede de poder de uma comunidade, quanto a espécie de energia esco-

lhida de forma determinante pela comunidade na luta empreendida por esta última,
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para a sua obtenção.

Em tal contexto definitório, a arquitetura críptica 6, pois, uma infra-es-
trutura e se, fisicamente, ela se constitui no suporte e na fundação da arquitetura apa-
rente, ela 6, mentalmente, seu órgão central e sua inspiradora, e isso graças à. renovação
historicamente necessária da invenção de seus meios de sobrevivência através dos indi-
víduos e das sociedades. Na observação dos objetos que estão carregados de energia
críptica, constata-se que os mesmos obtém como resultado o de, recolocar em questão,
algumas das evidências atualmente difundidas em matéria de arte e de arquitetura.

Com efeito, enquanto nós erguemos uma arquitetura de fachada, de
imitação, de especulação, de decoração ou de prazer [...] uma vida ar-
quitetural intacta continua a alguns metros da nossa, mas indepen-
dentemente de nós [...] ela escancara sob nossos olhos seus castelos,
seus templos, na permanência sem memória de sua mentalidade (P.V.,
idem, ibidem).

Esta arte que nós não queremos mais imaginar a não ser sob formas gra-
tuitas, com estruturas amorfas e despojadas de poder físico, pois bem, esta arte, acredita
Vinho, através da críptica, continua sua tarefa original de resistência ao inelutável, nos uni-
versos sagrados da compensação [...] e, nossa versão da arte nada mais faz que viver medio-
cremente daquilo que o poder críptico quis dar-lhe, de si mesmo, 2.000 ou 3.000 mil anos mais
tarde, graças ahistória ou a arqueologià (P.V., idem, ibidem). Não é por acaso que depois de
vinte anos de abandono, o exército retoma, pouco a pouco, os bunkers, como já a Orga-
nização Todt havia reerguido novamente os fortes de Vauban. Desta maneira, para além
da história episódica dos estilos, perpetua-se a história do conteúdo dos lugares. E, se
este postulado se mantém, as noções descontinuas de tempo e de lugar tornando-se acessórias,
a arqueologia poderá ser praticada na atualidade a mais próxima [de nós] e a civilização críptica
'inventada' no imediato (P.V., idem, ibidem).

• Da psicoficção

Vinho pergunta-nos se realmente estamos atentos para o fato de que no
momento presente, nosso planeta está perturbado por uma cisão, por uma revolução, e
que se, por um lado, sentimos cada vez mais intensamente os contra-ataques e os impac-
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tos disso, ficamos, na maior parte das vezes incapazes de nos aproximarmos do foco ou
do epicentro do que causa tal perturbação.

Seguidamente, devido à sua aceleração, acreditamos que os choques vêm
do futuro, ou mais precisamente ainda, advém da natureza das relações que nós man-
temos com o nosso futuro. Mesmo se os métodos racionais podem oferecer-nos indica-
ções importantes sobre a velocidade provável e a amplitude dos fenômenos que estão
por vir, eles não nos informam, por outro lado, sobre a sua natureza, a não ser na me-
dida em que eles pretendem dominá-la. Em torno dessas apreensões que se têm sobre o
futuro e entrando no seu jogo, devemos reconhecer a existência de um substrato geral, pró-
prio ao mundo industrial, o da psicoficção (P.V., "Poder e imaginação", Poder e imaginação).
A psicoficção é para Virilio autogênica, e mais, ela é a definição de um mundo que tende a
gerar-se a si próprio e que, ao deter o poder de criar-se, adquiriu a liberdade de imaginar-se (P.V.,
idem, ibidem).

Fundamental é compreender que esse substrato autogênico, possuindo,
ao mesmo tempo, o poder de geração e de invenção do real, é tão importante que, em torno
dele, tem girado o último conflito mundial e, antes disso, as revoluções utopistas, bem como
os paroxismos da nossa atualidade. Por outro lado, no entanto, constatamos que esse di-
reito à autogênese entrou num processo de rarefação e foi o primeiro lesado nos indiví-
duos pela sociedade industrial, estendendo-se mesmo à escala de nações inteiras. O exer-
cício desse direito é ainda o mais contestado na nossa civilização na qual as soluções
racionais tendem a refreá-lo por detectar ai uma semente anárquica. Acontece porém
que

sem o exercício desse direito, o homem não tarda a perder o sentido do go-
zo, o gosto pela finalidade, e torna-se, então, semente de anarquia pela
busca maciça de estimulantes. (...) O risco de guerra afastado, a paz res-
tabelecida, provocam nele, finalmente, um desânimo profundo, devido ao
sentimento de sua impotência definitiva sobre a realidade - o que é com-
pensado, para o bem ou para o mal - por agressões dirigidas contra essa
própria realidade: sadismo, vandalismo, violência (P.V., idem, ibidem).

Na outra vertente da análise constatamos que a rarefação desse substrato
autogênico nasceu de um processo cultural especifico. Pois bem, apercebemo-nos então
que, para poder sobreviver, a civilização industrial se autodestruiu e
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a ilusão da vitalidade e da abundância, ela a encontrou até aqui no es-
gotamento de seus estoques fisicos e mentais, e mesmo, se (...) a úl-
tima guerra foi total, foi porque o estado secreto de penúria das gran-
des nações industriais, a natureza de suas necessidades, não se esten-
dia mais a certas formas de energia, mas a todas (P.V., idem, ibi-
dem).

A busca de um futuro provável estando ligada A definição de poderes
que ai predominarão, devemo-nos então perguntar: se o poder, em vez de faculdade de
fazer, tornou-se na nossa civilização, faculdade de fazer objetos, exercendo-se através
desses objetos, de acordo com a definição autogênica, esta revolução não se completou de manei-
ra adequada mas artificialmente pela absorção de todos os poderes vizinhos, subordinados cedo ou
tarde a mercados: estruturas sociais, políticas, religiosas, cientificas, artísticas, etc. (P.V., idem,
ibidem). Verificamos então que as estruturas elementares necessárias A vida e que se li-
gam a esse substrato autogénico do ser humano foram, na civilização industrial, seria-
mente danificadas. De tal forma isso se deu que

o mundo industrial não pode mais contentar-se em explorar, analisar
ou imitar uma realidade em vias de desaparecimento, mas ele deve
inventar uma. E, é esta idéia de uma realidade imaginada pela espécie
enquanto condição necessária a todas as formas de sua sobrevivência
que se tornou o principio de todas as revoluções em curso no mundo
(P.V., idem, ibidem).

O racionalismo retirou As artes da invenção, tais como a arquitetura, a
escultura, a pintura, etc., esse substrato autogénico, conduzindo-as A gratuidades de
estruturas que não tinham mais finalidade, reduzindo os artistas a um estado de exceção
social dentro de um domínio melancólico do não satisfeito, estruturas que acabaram por
agrupá-los em sociedades introvertidas e com um valor rebaixado. Muitas tentativas
isoladas foram mal reconhecidas, e muitos estados sonhados, seguidamente vividos por
esses visionários, não escaparam a esse contexto de má apreciação. Agora, no entanto,
não podemos fugir à constatação de que a modificação de nossas relações com o futuro
já teriam começado. E Vinho acrescenta, injetando ai uma ponta de ironia que, quando o
Pentágono ou a Corporação Rand passam a alimentar seus computadores com a arte da
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ficção, isso talvez demonstre que essa arte que se havia separado da realidade, talvez
possa novamente operar na atualidade e dar a sua contribuição no que tange ao fazer
face ás situações-limite que se anunciam.

Claude Parent diz-nos que imaginar o mundo e não vivê-lo ou sofre-lo, exige
a presença de criadores no exercício do poder (C.P., "Poder e Imaginação", Poder e imagina-

ção 2), e filia-se aos mesmos componentes conceituais examinados anteriormente por
Vinho para enfocar o processo de degradação do poder. Dois processos lideram essa
degradação do poder: 1) a separação da realidade e, 2) a falta de previsão sobre o futuro.
Os dois processos levam o estado em crise a colocar sob silêncio a responsabilidade a respeito
da sobrevivência da espécie (C.P., idem, ibidem). Ora, a arma central dessa isenção de
responsabilidade frente ao futuro é o conforto. Na verdade, este último transformando-

se num fim, numa busca em si e promovido a um lugar místico através da civilização do
lazer, ocupa os espíritos, monopoliza os esforços e absorve na vacuidade as forças vivas de um
mundo, abstraindo o engajamento do homem frente a ele (C.P., idem, ibidem).

Algumas posições de revolta contra esses fenômenos de degradação do
poder articularam-se no século XIX, e o dandismo seria um exemplo disso, mas essas ma-
nifestações de originalidade superficiais foram incapazes de criar um yeagrupamento
significativo. Com efeito, não resultou pois que o choque entre a abstração da autoridade, o
fenômeno da distração das massas, o dandismo, de uma parte e, de outra, a recusa da evolução e a
aposta social cria, seja a incoerência e a dissipação no estágio do indivíduo, seja a alienação da
autonomia em proveito da massificação (C.P., idem, ibidem). Verifica-se então que a classe
dos governantes cai do posto de criadores para o de técnicos. Os primeiros não são mais
homens politicos, ou seja, homens de invenção, mas sim homens da política, ou seja,
organizadores, adaptadores que se restringem a tratar o golpe a golpe, passando de uma

terapêutica de urgência a outra terapêutica de urgência, tratando da mesma forma a

sucessão de epifenômenos que a eles se colocam. Esses homens da política demonstram

sua incapacidade de criar frente à complexidade da sociedade e et sua grande velocidade de
modificação (C.P., idem,ibidem), e o poder, sem consciência de negar seus próprios prin-

cípios, dá uma resposta unilateral, terminando por levar à massificação. A classe dos go-
vernantes não mais inventa as regras, mas acostuma-se a deduzi-las e volta-se na dire-

ção de uma super demagogia permanente da qual ele faz sua lei (C.P., idem, ibidem). Ao sub-

meter-se ao impacto incontrolado das massas e baseando-se na lógica das fronteiras, o

poder politico torna-se defunto e sem capacidade de imaginar o mundo. Frente a esta
carência, a sobrevida da espécie exige um poder de outra natureza: recurso a imaginação, busca de
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hipóteses fundamentais, determinação de princípios norteadores, partitura espacial, implante
moral, são alguns meios e finalidades para a nova era (C.P., idem, ibidem).

Pondera Vinho que partindo do principio de que, dentro dos próximos
vinte anos (estamos em 1966): a) duplica-se a superfície de habitação, e b) quadruplica-
se a superfície de circulação, deveremos em tal situação, fazer face A ascensão crescente
da infra-estrutura circulatória, opondo-se esta, cada vez mais, A circulação habitável.
Através de tal impasse podemos efetivamente construir um bom caminho para visua-
lizar o desenvolvimento urbano no que diz respeito tanto As concepções econômicas
quanto políticas. Sabemos por outro lado que, se o usuário paga a estrutura da habita-
ção, quem paga a infra-estrutura da circulação é o contribuinte, e que, provavelmente,
sugere Virilio o dia está próximo no qual o contribuinte não poderá mais pagar as dividas do
utilizador (P.V., "Poder e imaginação", Infra-estrutura).

Dessa maneira vê-se porque o futuro do mercado vai então depender do
equilíbrio que se puder estabelecer entre, de um lado, o objeto produzido, do outro, do
meio enquanto suporte do objeto. Observamos, no entanto que, se tanto o objeto quanto
o consumidor desse objeto têm sido alvo de constante interesse e considerações, o
mesmo não acontece com o meio. Ora, Vinho acredita justamente que, com a saturação
do estado da necessidade, bem como o aumento de um certo desinteresse em possuir o
objeto, o interesse crescente irá para uma vontade de possuir o espaço útil, o meio.
Deve-se pois estar atento para a tendência de uma transformação da própria concepção
de objeto, e desenvolver o suporte de atividade, a superfície útil que nos oferece a arquitetura, em
lugar de nos deixarmos levar pelo mimetismo que conduz a uma noção celular e descontinua do
habitat (P.V., idem, ibidem).

assinalado neste texto o caráter inicidtico do sistema de circulação das
estradas e o quanto, por exemplo, os seus meios de passagem, com suas interseções em
vários níveis, nos dão uma imagem apurada de suporte da mobilidade, da dimensão e das
repercussões que o consumo de massa pode ter sobre a infra-estrutura dos territórios. Agora, diz
Vinho, o fim do século XX deverá [...] criar um movimento de compensação [...] ao economizar
este novo produto de consumo: o espaço (P.V., idem, ibidem). A arquitetura civil deve por-
tanto estar apta para responder As energias das futuras populações. Se a primeira não
der essa resposta, o efeito de massificação destas últimas finalizará na sua paralisia. Por este
motivo, a arquitetura deverá procurar elementos arquiteturais próprios, e Vinho advoga
que o solo, o chão! assoalho [plancher] estaria em vias de adquirir este valor inicial, e is-
to, entre outras razões, porque o nível 6, antes de tudo, o meio próprio da arquitetura para es-
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pecializar o seu conteúdo, e, por outro lado ele é o mais material dos elementos, ou seja, a super-
fície útil (P.V., idem, ibidem). É finalmente dessa forma que a arquitetura deverá, pro-
gressivamente, descobrir no solo, no chão/assoalho, o caráter morfopsicológico próprio
aos elementos arquiteturais que se atualizam progressivamente através das civilizações,

e enfocá-lo dentro de uma nova concepção do habitat, na medida também em que este
último vai unir-se, literalmente, ao tema do suporte, tema que Vinho considera da mais
alta significancia no futuro imediato.

Claude Parent procura evidenciar que a arquitetura foi e permanecerá
sempre anterior a indústria (C.P., "Poder e Imaginação", Pré-fabricação), e isso, justamente
na medida em que é a determinação anterior e teórica do espaço vivido que deve agir
sobre a incidência da indústria na construção, e não o contrário. A indústria deve, assim,

submeter-se à arquitetura no momento em que se restringe efetivamente ao nível dos
meios. Ora, não é isso que vige no momento em que ele analisa a situação.

A filosofia intrínseca que vige na mutabilidade perpétua da indústria
não deve contagiar a arquitetura, sob pena de transformar esta última numa moda, num
design, no efêmero, enfim, num produto de consumo. Ele procura então, numa enuncia-
cão de dez pontos, evidenciar os postulados vigentes, marcando uma proposição teórica
sobre a pré-fabricação.

Não entraremos aqui nesses detalhes que pertencem a um nível mais
técnico da construção, mas assinalaremos a preocupação de Parent em considerar o
elemento pré-fabricado como algo de submetido e tributário a cada arquitetura tomada
isoladamente, recusando-se a considerar esse elemento numa espécie de autonomia das
suas próprias formas, buscando enquadrá-lo, ao contrário, numa continuidade inerente
obra a ser realizada. E isto, porque: as ligações estão, na sua expressão, submetidas a ex-
pressão do todo: a hierarquia da obra em relação ao detalhe é respeitada (...) não dar jamais a pre-
dominância a expressão da técnica da pré-fabricação adotada frente à realidade arquitetural global
(C.P., idem, ibidem).

Neste artigo é discutida a importante nog-do de reserva, e procura-se exa-
minar o contexto definitório dentro do qual ela se encontra frente As efetivas articulações
culturais e civilizatórias atuais, e, para a mesma, postula-se mudanças significativas
nesses domínios.

Fica evidenciado que essa idéia de reserva está ligada Aquela de reminis-
cência, ou seja, Aquela que procura preservar uma ordem antiga do seu desaparecimen-
to total. Esta noção de reserva, no entanto, filia-se a uma espécie de reação negativa, a uma
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fonte de estudo e de bem estar passageiros, desenvolvendo uma noção que Vinho qualifica
de depressiva e articulada, na nossa sociedade de consumo, àquela das habitações e ocu-
pações secundárias, e mesmo àquela das distrações. Esta seria a reação própria a uma
civilização que pensa em lush ficar as faturas cada vez mais altas que ela nos apresenta, através
do seu poder de fugir ao cotidiano (P.V., "Poder e imaginação", Infra-urbanismo).

0 que efetivamente parece acontecer é que, embora as reservas, tanto
culturais quanto naturais, tenham obedecido a este tipo de orientação, elas não parecem
apropriadas para permitir que o homem escape ao desmantelamento no qual ele se
encontra e sejam assim capazes de dominar o estado de crise que se anuncia. Para que
seja possível um requestionamento positivo da organização e do uso dos territórios, de-
vemos, antes de tudo, dizer-nos que se temos necessidade de zonas preservadas é unicamente
porque o modo de urbanização do nosso território é atualmente incapaz de fazer face ao seu futuro
(P.V., idem, ibidem).

Se tomarmos os Estados Unidos da América do Norte como exemplo e dar-
mo-nos conta que, em alguns anos, eles consumiram mais que a humanidade inteira
desde sua aparição, fica fácil de imaginar que nos anos que se avizinham, eles sofrerão
uma perturbação total em relação aos elementos naturais e que, para sobreviver eles
deverão reconverter inteiramente, não somente sua indústria, como também seu modo de vida e
sua mentalidade (P.V., idem, ibidem). Partindo dessa perspectiva, vemos que a noção de
reserva natural, por exemplo, não poderá mais ser considerada como um lugar amorfo,
mas deve retomar uma importância pragmática através da qual ela se configura como a
inscrição física de um território de fatos dramáticos, uma forma de estratégia (P.V., idem, ibi-
dem). Deve-se poder, dessa forma, abandonar uma concepção bucólica ou eufórica de
reserva ern proveito de um exercício que proporcione o encaminhamento para novas
realidades, estas, já então, capazes de constituir elementos de um infra-urbanismo de tal
maneira que, para além da idéia de conservação, poderá ser o inicio de um requestionamento
positivo da organização e do uso dos territórios (P.V., idem, ibidem).

Estas zonas então, constituídas, por assim dizer, como zonas de probabi-
lidades, deveriam ser, acredita Vinho, futurizadas ao máximo para tornarem-se verdadei-
ras áreas de experimentação onde poderia ser elaborado o processo permitindo-nos aceder à cria-
ção de um novo espaço social (P.V., idem, ibidem). Não devemos portanto, temer a even-
tualidade dessas mudanças aparentemente anárquicas no cerne dessas experimentações
visto que, por trás delas pode esconder-se



70

o embrião de um novo tipo de espaço que será a antinomia de um
urbanismo exclusivamente ligado ao desenvolvimento proporcional da
realidade, e que nos permita considerar a inscrição dos espaços reser-
vados, não como um fechamento a mais mas, como, antes de tudo, um
acesso da noção fisica de território à noção de tempo (P.V., idem,
ibidem).

E ele termina lembrando que, de uma certa forma inconsciente, as novas
gerações estariam reinventando a iniciação a esse futuro, ao promulgar novos valores
através de manifestações que procuram fazer a passagem da contemplação ao exercício,
e dá como exemplos, a beat generation americana, ao revalorizar o percurso, bem como os
provos de Amsterdam, que procuraram reinventar as relações sociais nas suas cidades.
Dentro de tal escopo, os parques nacionais poderiam ser um sucesso na medida em que
a partir desses polders temporais, um novo modo de urbanização se estenderia por toda a Europa.
Os lugares teriam então dessa forma reencontrado, para além da conservação, a atualidade (P.V.,
idem, ibidem).

Constata-se a confrontação inelutável de dois espaços, ou seja: a) de um
lado, a regressão territorial sem volta do espaço natural composto pelo homem, impossi-
bilitado agora de manter as fronteiras distendidas por mais tempo; b) do outro, a im-
possibilidade da fixação entomológica do espaço e da atividade rural, devido â. ruptura
do equilíbrio entre o espaço natural composto e o espaço construido, encontrado-se este
último numa proliferação autônoma.

Claude Parent quer mostrar-nos que nenhuma atividade artificial com
interferência num ou noutro desses espaços seria capaz de resolver a problemática. Para
tanto sugere uma experimentação que teria a finalidade de buscar, devido â. reflexão e a
uma conversão aplicada sobre os territórios de um mínimo de 2000 000 hectares, a
confrontação desses dois espaços para, *al' procurar inventar e imaginar seu equilíbrio futuro
(C.P., "Poder e imaginação", Experimentação). Parece-lhe, então, que as reservas seriam
o lugar onde se poderia fazer, de modo simultâneo: a materialização de novas estruturas
de utilização do solo, tanto no domínio do construido quanto do cultivado. A esta posi-
ção seria inerente uma filosofia do habitar na qual pudesse abandonar-se a noção do
homem consumidor em detrimento da do habitante, do homem que habita o território, e
isto na medida em que o fato de habitar torna-se o fato social fundamental, a base de
toda política (grifo nosso) (C.P., idem, ibidem).



71

Evidencia-se, nesta postulação, a diferença que se deve estabelecer entre:
a) a ação a ser tomada em profundidade relativamente as noções mesmas de ocupação
do solo, ou seja, desta reconquista e recriação dos espaços, e b) as atividades mais ou
menos redentoras que se preconizam ainda muito seguidamente dentro desse contexto.
Ora, estas atividades redentoras referem-se seguidamente ao passado no qual se apli-
cavam táticas que na verdade respondiam, então, a outro tipo de preocupação ou, mais
atualmente, atrelam-se, precipuamente, a uma dominação do objeto de consumo em re-
lação ao suporte que buscam submeter, e não estão em conformidade com os problemas
que devemos enfrentar.

Se partimos do principio de que a arquitetura e o urbanismo são os veí-
culos de transferência entre o mental e o mundo da percepção pênsil, graças ã materialização da
noção de espaço (C.P., idem, ibidem), e se se considerar a estrutura, ao contrário da de
suporte, como-objeto-de-consumo, ou seja, como uma ossatura-suporte materializada e so-
bre a qual toma apoio o mental, e que se constitui portanto como a liga cão entre os elementos do
universo (terra, ar, mar) e o homem (C.P., idem, ibidem), pode-se empreender uma ação so-
bre o futuro a descobrir ao proporcionar a realização e a experimentação de novas estru-
turas de suporte que permitam essa reconquista e reconstrução dos espaços.

0 conjunto dessas experimentações deve prestar-se â. confrontação per-
manente com o homem, deverão suscitar um movimento de interesse por parte da po-
pulação e poderão mesmo ter um caráter inicidtico para os mais jovens. t assim que a
sugestão apresentada aqui é que se concretizem todos os testes necessários que permi-
tam a realização e a experimentação de novas estruturas-suportes, ou seja, as da: a) ex-
ploração da noção de tempo; b)exploração da contração espacial; c) exploração da orien-
tação; d) exploração da dimensão; e) exploração do sobrevôo; f) exploração dos mate-
riais.

No confronto com a primeira estrutura-suporte, a do tempo, constatamos
que nas cidades, abandonou-se o tempo proporcional que era devido ao deslocamento
geográfico e característico de um urbanismo linear, em favor de tempo abstrato do per-
curso, característico de um urbanismo-tempo. Esse tempo abstrato de percurso substi-
tuindo-se A distância como fator principal de deslocamento efetivará uma submissão A
nog-do de velocidade. Sob tal enfoque, deve-se estabelecer pesquisas sobre o tempo de
deslocamento lento, ou seja, o do tempo do pedestre, para que se possa abandonar a ve-
locidade como vetor capital do urbanismo, reabilitar a distância percorrida e empreen-
der uma sensibilização para a natureza do percurso.
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Fazendo face A estrutura-suporte da contração espacial compreendemos
que, uma vez que a nog-do de circulação tomou a dianteira As noções de habitar ou de
ocupar, a distensão das cidades, que corresponde A extrapolação abusiva da inusitada
estrutura horizontal, só serve para ampliar a dissociação entre as duas funções: circular
e habitar. Face a esta asfixia do solo, as experimentações devem levar A contração do
espaço construido, ao integrar a circulação e a habitação.

A aplicação A cidade da noção de circulação habitável abre novas pers-
pectivas e tell como conseqüência imediata a diminuição do tempo que lhe é imposto,
ou seja, o tempo que é inútil ao homem. 0 automóvel deverá tornar-se um meio e não
mais um fim em si, enquanto que a revalorização do percurso poderá efetivar-se através
do emprego sistemático das rampas, dos declives. Noções como fachadas, muros, cer-
cas, desaparecem e tornam-se ativos ao curvarem-se ao percurso: eis agora os suportes.
A estrutura-suporte relativa A orientação realiza-se concretamente ao atribuir, em
conseqüência, a eficácia da circulação habitável. A arquitetura ativa que dela decorre
modificará a orientação espacial, dando-se uma virada no psiquismo da representação pola-
rizada da arquitetura: a altura torna-se comprimento (C.P., idem, ibidem). Frente à estrutura-
-suporte da dimensão, nós verificamos que as cidades atuais se autobloqueiam. A
contração e realização da circulação habitável fazem-nos passar a uma escala superior.
Ela leva-nos a buscar dimensões de novas unidades de urbanização e, mormente, explo-
rar as relações dessas dimensões com as das dimensões da paisagem (C.P., idem, ibidem). Para
isto deve-se ainda elaborar um estudo do principio de domínio do lugar.

Na exploração do sobrevôo vislumbramos que, face A mudança na toma-
da de consciência visual do mundo, o sobrevôo da paisagem toma-se para o homem
habitante uma necessidade, um direito. Esta visão vai substituir-se à visão horizontal, e
introduzir as visões pendentes e contrapendentes. Por essa razão os estudos estruturais
de falta de suporte/de desequilíbrio irão responder A essa necessidade psíquica, bem co-
mo, A exploração da instabilidade que se realiza nas rampas, nas pendentes.

A exploração dos materiais deve ser abordada não em função da busca
de um acordo ou de uma integração, visto que sua natureza se encontra em mudança
perpétua, mas sobretudo, sob um ponto de vista da ressonância psíquica sobre os indiví-
duos, por exemplo, o rugoso, o liso, o sonoro, o silencioso, etc. (C.P., idem, ibidem).
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0 conjunto dessas experimentações deverá pois prestar-se a uma con-
frontação permanente com o homem. A finalidade 6, portanto, a de dar novamente con-
fiança ao futuro urbanismo do homem, graças a experimentação concreta pelo público. E isto,
fundamentalmente porque

estudar ao vivo, as reações dos homens a respeito das novas proposi-
ções do urbanismo natural e construido, representa a última chance
que podem oferecer aos homens as áreas de reservas (...), que não são
feitas para proteger a natureza, nem mesmo para proteger o homem,
mas são destinadas a permitir que o homem acesse ao futuro (C.P.
idem, ibidem).

1.1.2 - A visão e seu exercício

Nestes tópicos através dos quais procuramos cernir as principals articula-
ções teórico-práticas que fazem parte dos nove manifestos da revista publicada pelo
Grupo do Architecture Principe, procuramos indicar o estatuto das várias problemáticas
que perpassam, de um modo amplo, a crise antropológica e ecológica que atinge o ho-
mem contemporâneo na busca de um redimensionamento do espaço, em geral, e do es-
paço urbano, em particular.

Através do empobrecimento gradual da extensão espacial, latu sensu, e,
mais especificamente, do espaço urbano, a espécie humana submete-se a um impacto
gradual de um confinamento, tanto físico quanto imaginário. Essa asfixia das condições
de habitabilidade no que diz respeito ao confinamento do espaço físico urbano, leva a
uma subsequente estagnação na capacidade psíquica no que diz respeito A possibilidade
de um exercício inventivo na criação de seu espaço futuro. Um estado de insatisfação
crescente, relativo a essa asfixia, faz-se acompanhar, paradoxalmente, por uma inércia
espaço-temporal que afeta o homem, tanto no seu estatuto de veiculo metabólico, quan-
to na sua condição de habitante imaginário de um território determinado.

Para uma reinvenção e redimensionamento da problemática devemos pro-
curar entender, inicialmente, a articulação que se estabelece entre o espaço físico con-
creto e aquele através do qual se estrutura a dimensão espacial imaginária do homem.
Isto significa dizer que devemos restabelecer a relação intrínseca negligenciada entre
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habitat e habitante, logo, entre a arquitetura e o homem. Ao nos darmos conta do alcance
da extensão dessa relação veremos que ela atinge, tanto a morfologia natural territorial,
quanto a morfopsicologia simbólica humana, o que nos leva a estabelecer a significância
da existência e do funcionamento de uma sinergia relativa entre ela._ A falta de uma
observação fenomenológica das realidades espaciais e dimensões conci•etas do habitat,
bem como a carência conceptual na configuração das realidades epistemológicas dentro
das quais se evidenciam os fenômenos que constituem essas relações para o habitante,
não nos permitem detectar, satisfatoriamente, as prováveis causas da ruptura da relação
espacial que se trama entre a disposição ai ocupada pelo homem e aquela designada
pela arquitetura.

Na verdade, a compressão espaço-temporal ocasionada pelo crescente do-
mínio das velocidade no âmbito tecnológico da circulação urbana, parece ser um fator
central de estrangulamento da habitabilidade do espaço útil e disponível, ou ainda, do
seu conseqüente espaço civil. Observa-se a necessidade de uma guinada no enfoque e
no tratamento a serem dados em referência ao espaço que nos circunda, pois que, como
mediador privilegiado das atividades morfopsicológicas e psicofisicas do indivíduo,
esse redimensionamento é capital.

No suscitar de novos horizontes desse restabelecimento na tessitura psicoló-
gica e social do indivíduo, por meio de estruturas arquitetônicas que possibilitem o vir â.
luz desses limiares em uma polis/ política, espera-se o eclodir de um campo de invenção
apto a acolher e a impulsionar o homem e a cidade do futuro. Através desse novo senti-
do imprimido à orientação no e pelo espaço, a mobilidade concreta e imaginária do ho-
mem face ao mundo deve adquirir um outro sentido e, doravante, ao circunscrevê-lo
territorialmente, o homem deve compreender que o espaço, pode ser, igualmente, por
ele circunscrito, enquanto habitável e detentor de uma articulação política que saiba
contemplar poder e imaginação. Nesse contexto, a proposição da função obliqua, ou da
pendente, é pois aquela que pretende agenciar o espaço territorial do habitat e aquele do
habitante. E, para isso, ter-nos-á servido o exemplo da criptica, primeira arquitetura,
permanente e genésica, confirmada pela arqueologia do bunker, ao atestar a combinação
intima entre o habitat e as possibilidades secretas do habitante. Essa arqueologia, ao
atestar a revalorização do solo como limiar de partilha entre ambos, enseja ai uma mu-
dança. A função obliqua propõe-se, assim, como mediadora entre uma atividade ter-
restre e uma atividade'espacial e em direção ao que Vinho e Parente denominam como
sendo a de um urbanismo atmosférico. Este ultimo deverá nos propiciar uma despo-
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larização urbana tradicional, pois que, ao desequilibrar a segunda ordem - a horizontal
-, e ao desestabilizar seu eixo - o vertical -, ele poderá almejar intervir na consciência
imediata do indivíduo e propiciar uma aptidão para o desenvolvimento de uma terceira
ordem urbana, no ensejo uma nova idade para a arquitetura.

No potencialismo que vem imbutido nessa função obliqua, temos uma alter-
nativa para além do estrangulamento urbano propiciado pela verticalidade, e esta alter-
nativa é aquela que quer ir na direção de uma arquitetura da superfície útil, ou ainda, na
direção de uma arquitetura do espaço civil. Esse potencialismo, ao vir antes da própria
fluidez humana das futuras gerações, diz-se capaz de desencadear o aparecimento de
uma nova morfologia urbana adequada aos parâmetros de uma habitabilidade outra.
Entendemos aqui que o estatuto da experimentação na arquitetura deve poder ater-se a
um agenciamento diferenciado nessa virada espacial. E, na medida em que a sociedade
de consumo transformou o espaço em suporte do objeto e tratou-o como uma infra-
estrutura e um meio através do qual a sociedade serviu-se para atingir seus objetivos
precipuamente industriais, podemos analisar o trajeto de nosso subjugo â expressão da
técnica adotada na consecução desses objetivos. Abre-se, pois, caminho para a explora-
ção de novas estruturas-suporte, que possam estar à altura de uma transformação terri-
torial e aptas a estabelecer uma articulação entre uma estação e uma circulação, entre
habitat, habitante e habitáculo, para fazer vigir uma circulação habitável.

1.1.3 - A teoria arquitetural da função obliqua

A teoria arquitetural da função obliqua é concebida face ao fracasso, pelo
menos parcial, de um projeto moderno de habitabilidade humana. Em consecução
postulação de sua teoria, o Grupo do Architecture Principe propõe uma mudança no di-
mensionamento do espaço, seguida pelo projeto de uma prática urbanística. Essa prática
deve obedecer a uma nova organização na orientação e hierarquia espacial, bem como
adaptar-se a um novo uso desse espaço. Será ai estabelecida uma circulação habitável
permeada pela terceira ordem arquitetural e pela sua função obliqua.

0 uso do espaço estabelece-se através de uma nova dinâmica, por meio da
qual o corpo deverá mudar, inicialmente, em relação a ele próprio, devido ao estabele-
cimento de uma outra orientação e valorização com o espaço circundante e, em seguida,
partir da significação das próprias trocas que ai se efetivam. É nesse sentido que po-
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demos dizer que a função obliqua é uma cultura do corpo que trabalha com o desequi-
líbrio. É ai considerado que o homem não é um ser estático, um homem arquitetônico
vitruviano, mas aquele em permanente movimento. Nosso modelo de homem não mais
deve ser aquele do homem em pé, que comanda, mas sim o do homem que dança e,
para isso, é preciso que ele aceite não mais estar completamente submetido A gravidade:
só esta atitude vai adequar-se A uma intenção consciente de uma corporeidade atuante e
transformadora numa cinética, propriamente metabólica, que se quer inserida num
espaço urbano novo. Através dessa dinâmica corporal aberta A vertigem e ao cansaço,
sensações que necessitarão avaliações de cunho transgressor em referência aos parâme-
tros usuais da nossa cultura, assistiremos à materialização da realidade espaço-tempo,
bem como A instauração de uma nova dramaturgia na existência humana. Veremos sur-
gir então um urbanismo ativo, levando-nos a mutações dimensionais e conceptuais na
aferição da própria realidade.

A virada na significação e na acepção da importância da materialidade do
espaço, deverá efetivar-se através de várias medidas sugeridas e adotadas pelo Grupo.
Inicialmente é mister o abandono do imperativo categórico da ortogonalidade que até
então referenciava a mensuração e o posicionamento espacial dos homens e dos objetos
que o circundam. A qualidade lito-esférica do solo receberá uma atenta consideração,
bem como aquela da qualidade da construção que, doravante deve passar a frente da
predominância dada A quantidade da mesma. Por outro lado, uma mudança no com-
plexo veicular da construção deve emergir através do uso de rampas, aclives, ladeiras,
suspensões, nautacidade de formas, todas elas possibilitando a ativação de estruturas e
limiares de partilha capazes de equacionar a estação e a circulação entre homem e ele-
mentos do meio ambiente.

Vários vetores deverão participar na mobilização desta nova dinâmica,
primeiro deles diz respeito A revalorização e reinserção da dimensão críptica da arqui-
tetura, entendida como a arte de esconder, de guardar, de preservar. A criptica sendo o
lugar próprio da autonomia dos corpos da natureza, só ela pode acomodar e transfor-
mar através da sua dinâmica sui generis, as relações desses corpos neles mesmos e na sua
interação com o homem e com o espaço construido A sua volta. Não será demasiado
lembrar que as energias das formas crípticas, agindo desde sempre na formação/for-
matação .das formas geofisicas e geodésicas na natureza, têm guiado o homem através
das mudanças proprioceptivas2" do mesmo, em relação As mudanças ocorridas no espa-
ço e através do tempo. Assim, ao acompanhar o desenvolvimento e as mutações da mo-
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bilidade e motilidade humanas, estaremos aptos a compreender a força surda dessa
críptica na produção do continuo (espaço/território), e do seu desenvolvimento através
do devir histórico (tempo/territorialidade).

Outro fator a participar na mobilização desta nova dinâmica é aquele com-
posto por aquilo que o Grupo chama de obstáculo ultrapassável. Com efeito, este fator
procura, inicialmente, colocar em causa a lei do menor esforço, que se encontra na ori-
gem do progresso técnico e tem sido exponencialmente referenciado pela cultura mo-
derna e contemporânea como sua finalidade precipua. Em segundo lugar, o obstáculo
ultrapassável busca ainda introduzir a idéia de uma cinética mais apropriada ao esta-
tuto vital da velocidade do corpo metabólico humano, ao introduzi-lo numa movi-
mentação compatível ao projeto de uma habitabilidade que não mais se veja solapada
pela velocidade tecnológica. Espaço humano (habitabilidade) e espaço natural (habitat)
devem manter um equilíbrio relativo entre eles, bem como ter presente a otimização de
sobrevida de seus agenciamentos mantidos num devir histórico, territorial e imaginário.
Sob tal enfoque uma hipótese parece levantar-se na medida em que, na presença de um
desequilíbrio significativo no âmago das relações espaciais, naturais e humanas, o agen-
ciamento complexo do sistema vai além de um limite aceitável ao nível interrelacional
de seu funcionamento e de sobrevivência do estado dado. Dever-se-á estar então prepa-
rado para o desencadeamento de uma mutação geral nas condições de coabitação e so-
brevivência entre homem e natureza. Para Vinho, essa mutação parece indicar o adven-
to de uma mutação como aquela capaz de conduzir-nos ao que ele qualifica de um
acidente geral ou ainda, de uma apocalíptica do acidente.

0 Principio da Arquitetura aparece então como uma teoria que engloba pro-
jetos formais e materiais de edificações arquitetônicas, mas também técnicas de corpo e
conscientização psicológica do indivíduo no estabelecimento de uma nova ordem ur-
bana através de um novo modo de orientação no espaço que pressupõe a aceitação do
fim da verticalidade como eixo de elevação, e o fim da horizontalidade como plano per-
manente. No seu arcabouço teórico, ela busca repor em pauta o fixismo do dogma do prin-
cipio arquitetônico da ortogonalidade que domina as construções (P.V., "Prefácio", p.8), bem
como a horizontalidade e a verticalidade como princípios norteadores e ditatoriais na
sua relação com o espaço. Deve-se poder, através destas proposições, aceder A meta-
-estabilidade, ou seja Aquela condição que deverá ser a de uma topologia aberta que é a
da própria vida, a superfície e o seu verso servindo como interface única (P.V., idem, p.11). Se
na dinâmica dos corpos em movimento há um duplo agenciamento entre, por um lado,
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a mobilidade de um corpo num espaço qualquer, e, por outro, a motilidade própria aos
diferentes órgãos existentes nos múltiplos lugares do corpo humano, em ambos a gra-
vidade, ou seja, a atração terrestre à qual esse corpo está submetido, deverá ser usada
agora da mesma forma que as velas num barco, e, nessa medida, a função obliqua na arqui-
tetura busca ser, através de uma volta à dinâmica dos corpos, uma espécie de gerador de
atividade que utiliza da melhor maneira possível as técnicas ergonômicas do corpo para favorecer
a habitalidade do imóvel (P.V., idem, p.9).

Como as dimensões do espaço natural mudaram enormemente, sabemos
que com elas, mudaram igualmente a propriocepção e a percepção humanas ligadas As
disposições espaço-temporais, deslocando, dessa forma, suas possibilidades e capacida-
des de habitabilidade. À partir, sobretudo, do advento da época moderna, observamos
que a valorização crescente da lei do menor esforço vigente no acompanhamento da
ação humana, assegura a proliferação das tecnologias que visam obter efeitos protéticos
e que conduzem a uma compressão significativa das dimensões espaço-temporais. Co-
mo conseqüência, os fenômenos de aceleração tecnológica, encontrando-se no cerne do
próprio modelo que orienta essa compressão espaço-temporal vão mudar, tanto subs-
tancial quanto formalmente, o trânsito estabelecido entre o homem e a natureza circun-
dante da qual falávamos no inicio do texto.

Compreende-se então porque, no eixo operatório da função obliqua, as ram-
pas, tanto em declive quanto em aclive, foram pensadas e projetadas graficamente como
um novo tipo de complexo veicular, devendo modificar signzficativamente a organização e
o uso do espaço comum aos homens e ás máquinas (P.V., idem, p.9). Mesmo ao verificarmos
que a lei do menor esforço encontra-se na origem do progresso técnico, devemos poder
enfrentar a rejeição do seu abandono, sobretudo quando detectamos de que maneira
essa espécie de paralisia urbana, exemplarmente apontada através dos engarrafamentos
veiculares, passou a dominar os corpos dos próprios passageiros, cada vez mais está-
ticos e com maiores desejos de economia em relação ao esforço despendido por seus
corpos. Estaríamos, sem dúvida, para Vinho e Parent no esgotamento de um tipo de orien-
tação no espaço do povoamento urbano (P.V., idem, p.9), e é necessário que se instaure atra-
vés dessa nova ordem princípios que sejam, ao mesmo tempo geofisicos e geométricos.
Sabemos, por outro lado, que o conhecimento do espaço e do tempo não é jamais o mesmo no
decorrer das diferentes épocas histórias, e que esse conhecimento, esse saber se constitui no

material de base da arquitetônica de uma época (P.V., idem, p.10). Através das propostas

contidas na função obliqua, vemos o quão importante é sua ênfase ao dizer que o espaço
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fisico não é um recipiente qualquer, um meio inerte.., mas uma construção primeira, uma inven-
ção renovada sem cessar. 0 posicionamento assumido pelo Grupo situa-se justamente no
escopo dessa invenção renovada frente As diferentes formas do conhecimento do espaço
físico e de suas diferentes dimensões, e, por essa razão, a função obliqua surge como
uma arquitetura onde se trata de transformar a atitude postural do habitante ao utilizar a sua
massa ponderal de maneira dinâmica, de acordo com a própria realidade do ser vivo, de fazer
renascer o corpo locomotor como totalidade aberta face ao mundo (P.V., idem, p.10).

Uma vez estabelecida essa transformação propiciada pela função obliqua, a
geometria postural do indivíduo faria de seu corpo um corpo animado, ao obriga-lo a
usar sua dinâmica vital e ao inseri-lo novamente como uma pessoa física num veiculo
metabólico, que é o seu, capaz de opor-se, dessa forma, As próteses de deslocamento ca-
da vez mais inerciais oferecidas pela sociedade industrial. No que tange ao domínio da
construção, na oposição A ortodoxia do angulo reto e aceitando finalmente em modificar livre-
mente a angulação dos volumes construidos, economiza-se a quantidade de materiais necessária
mutação da forma (P.V., idem, p.11), e isso, de tal forma se agencia, que a imaterialidade
da geometria topolágica impõe-se A materialidade arquitetural. Assim, os processos de
fundação e de sustentação do edifício mudam e apresentam

a elevação não-ortogonal tendo a prioridade sobre a ereção ortogonal
[la surrection non orthogonale l'emportant sur l'érection orthogonald
a ortodoxia do domínio construido cedendo, doravante, frente à hete-
rodoxia de uma combinatória de rampas orientadas de outro modo e
compondo, dessa maneira, verdadeiras estruturas de translação na res-
posta as necessidades da implantação e do uso dos lugares (P.V.,
idem, p.11).

A terceira ordem da arquitetura, obedecendo A função obliqua pretendia
fazer decolar a cidade (P.V., idem, p.12), ou seja, urbanizar o céu, esta terceira dimensão
do território. Isto seria efetivado por meio das mega-estruturas de ultrapassagem dos
denominados lugares de derivação ou de desvio pois que, através deles, evitava-se o radio-
centrismo que exclui os bairros; rejeitava-se a acumulação demográfica num ponto do
território; recusava-se a fuga sem fim da verticalidade dos arranha-céus que prolifera-
vam em ritmo assustador. Essa teoria poderia, em principio, proporcionar-nos a incur-
são no horizonte de um novo tipo de dramaturgia, não tab somente sociológica, mas ecológica
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(P.V., idem, p.12). Procurar-se-ia desenvolver ai uma outra relação com o solo natural,
este elemento menor, negligenciado na nossa moradia e que se torna uma verdadeira
membrana osmática suscetível de conter a integralidade das redes do equipamento imobiliário...
desse nível do andar que 6, no entanto a primeira maneira de espacializar o uso dos edifícios
(P.V.,idem, p.11).

Vimos também como o corpo do habitante é um dos outros elementos no-
dais no âmago desta teorização que se debruça sobre a criação de um novo espaço
urbano. Fazê-lo voltar novamente à sua auto-motricidade, opondo-se as próteses de des-
locamento de toda espécie que invadem a cidade, ao esperar a cidade cibernética imaginada por
Nicolas Scheer, eis um dos maiores desafios enfrentados pelo Grupo do Principio da
Arquitetura. A multiplicação industrial dos veículos dinâmicos, tais como o elevador, as
escadas e esteiras rolantes, etc., já nos teria feito, há tempo, compreender, o quanto a
auto-mobilidade das máquinas termina por reduzir a nada ou, a quase nada, a mobi-
lidade natural dos homens. 0 que talvez não se tenha interesse em concordar é que isso
terminou por transformar o homem naquilo que Vinho chama de deficiente motor. A
vontade de estabelecer uma critica sob este aspecto, tendo como fundamental aliada a
lei do menor esforço, opõe-se fortemente, no entanto, aos projetos de autonomia meta-
bólica sugerida pelo Grupo. Talvez seja justamente nessa medida que Virilio, após a
dissolução do Grupo, vai concentrar-se no desenvolvimento tecnológico e na cinemática
que lhe é inerente, procurando explicitar os mecanismos psico-físicos que presidiram a
essa oposição. Fato é que, através da história dessa movência proporcionada pela ma-
quindria da tecnologia, Vinho procura ilustrar o quanto o imaginário do homem,
defensor ferrenho da vetorização oferecida pela sociedade industrial e pela tecnologia
que a subsidia, permanece tributário inconteste dos conceitos de eficiência e de liber-
dade no mundo através do domínio da velocidade.

Mas, estamos agora em 1996 e Vinho, na Introdução aos manifestos da re-
vista Architecture Principe diz que, mesmo, em 1966, o Grupo estando consciente da
adequação necessária entre o urbanismo e a arquitetura, rompendo portanto com a
autonomia arquitetural da idade clássica, a ruptura de continuidade era muito grande, Tel a
ambição desmedida (P.V., idem, p.12). Por outro lado, é mister que reconheçamos que esse
tipo de dramaturgia ecológica veiculada pela teoria da função obliqua foi capaz de tra-
zer â tona o fato alarmante da crescente densidade. demográfica da ocupação dos solos
e, portanto, apontou prematuramente para essa perda da extensão da paisagem agrária, para
uma terra subitamente reduzida e menosprezada pela própria rapidez dos meios de transporte e de
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transmissão (P.V., idem, p.13).

As pesquisas, não propriamente utópicas, mas atópicas do Grupo teriam,
em vão, desabafa Vinho, tentado desenvolver uma outra relação com o solo. E, até mes-
mo a preparação de um experimento em tamanho natural da função obliqua, a chama-
da, Instabilisation Pendulaire 71,2 /, que deveria ter lugar em Nanterre, em Paris, na prima-
vera de 1968, não pôde efetivar-se devido aos acontecimentos que sacudiram a vida
estudantil naquela época. Nesse experimento todos seus integrantes deveriam viver du-
rante várias semanas sobre suportes oblíquos, procurando testar, sob controle médico,
as questões relativas ao equilíbrio e habitabilidade das pendentes, procurando determi-
nar a melhor escolha dos ângulos nos diferentes espaços de vida Encerrou-se assim, a
possibilidade dessa experiência malograda que devia inaugurar uma abordagem psico-fisio-
lógica da questão do esquema postural clássico e das possibilidades práticas de sua ultrapassagem
(P.V., idem, p.13).

1.1.4 - Hipóteses

a) No fio condutor da argumentação desenvolvida no Architecture Principe
assistimos a um otimismo impresso na críptica, essa arquitetura primeira, capaz de
orientar a conversão conveniente, no curso de uma regeneração perpétua das formas da
natureza, entre os agenciamentos espaciais do mundo natural e do mundo humano;

b) 0 instrumento de conversão passa, ulteriormente, da críptica para o vetor
da velocidade inscrito na tajetividade apontada pela Dromologia enquanto analisador
privilegiado do espaço frente à aceleração da cultura pós-industrial.

Neste momento do trabalho observamos que, tanto no desenvolvimento
discursivo quanto no agenciamento arquitetônico do Architecture Principe, um otimismo
ôntico se estabelece através de uma teleologia natural, teleologia esta que se confirma
por meio da confiança no trabalho efetivado no espaço através das formas geodésicas da
natureza. Mais especificamente, diríamos ainda que o motor deste otimismo ôntico
nessa teleologia, está intrinsecamente afetado por aquilo que Vinho chama a arquitetura
primeira, ou seja a arquitetura críptica (do grego, kruptos, escondido), que é a arte de
guardar em seu poder, de preservar, de manter junto a si, os corpos autônomos da na-
tureza e ao devir dos quais ela se encontra ligada.
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Na concepção de Vinho é de extrema importância salientar essa relação
intima que se estabelece na arquitetura críptica, entre os corpos autônomos da natureza
preservados por ela (a terra, a areia, a água, etc.), e todas aquelas funções e situações nas
quais o corpo do homem, num espaço exíguo, procura viver e exercer suas atividades
(cavernas, grutas, e mesmo, o solo). Nesse sentido as arquiteturas crípticas seriam aque-
las responsáveis pelo elo que se cria entre os contornos oferecidos A natureza e aqueles
estabelecidos pelas formas concebidas e construídas pelo homem no habitar o mundo. t
exatamente nessa perspectiva que Vinho dirá que a criptica não pode existir sem uma
relação intima com o próprio corpo do homem. E, a tal ponto isso se evidencia para ele
que, quando o corpo perde sua função na arquitetura, esta última perde-se e desaparece.

As arquiteturas crípticas são arquiteturas carcerais, visto que, em geral, ai os
homens se encontram num espaço exíguo (ex.: nas minas, nos bunkers), e é mesmo por
essa razão que, em geral, elas não são bem aceitas para estudos e análises. Mas não es-
queçamos que aquilo que, num momento, pode parecer assustador, em outra ocasião,
justamente devido ao contato proximo com o solo, paredes, etc., ou devido A pressão
atmosférica provocada no corpo, a mesma arquitetura poderá causar uma sensação de
proteção e aconchego. Se esses corpos autônomos contidos na críptica seriam sobretudo
responsáveis pelo agenciamento espacial dos contornos do mundo natural numa ação
dupla de resguardo e de acomodação entre essas formas naturais, minerais e animais
num espaço dado da Terra, ao mesmo tempo, esta críptica seria capaz de estar atenta ao
transcorrer da sua coabitação e de seu devir, transformados pela ação humana.

É importante compreender que, nessa tarefa de coabitação, a arquitetura
críptica põe-se em contato com o lugar através de seus orifícios de comunicação, bem
como através das zonas intermediárias da vestimenta, e da qual fará parte uma segunda
arquitetura, chamada por Vinho de portative, ou seja aquela capaz de ser transportada,
passível de ser usada, vestida, no sentido metafórico do termo. Ressaltamos aqui que es-
ta arquitetura capaz de ser transportada, capaz de ser usada como uma vestimenta, será,
para nos, justamente aquela que nos possibilitará entender melhor a mudança empreen-
dida por Vinho entre a empreitada teórica do Architecture Principe e aquela que, aos
poucos, parece haver formatado sua incursão na dromologia.

Quando, em uma de nossas discussões sobre a arquitetura portative, diga-
mos, portátil (embora a banalização desta palavra não nos pareça perfeitamente adequa-
da na transcrição do fenômeno aqui enfocado), ele nos ilustrava com múltiplas historias,
sobre a significação real e metafórica de, por exemplo, as várias peles de uma cebola, as
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bonecas russas, as múmias, procurando mostrar como, na natureza, todo corpo está ves-
tido, entendemos que o que estava ai verdadeiramente implícito era que a velocidade
podia e devia ser entendida igualmente como uma vestimenta. A velocidade enten-
dida como uma espécie de vestimenta, faria então parte da segunda arquitetura, dessa
arquitetura capaz de levar-se consigo próprio. Perguntou-nos até, nessa ocasião, se não
concordaríamos em dizer, com ele, que un enfant est habillé de sa mere, ou seja, que uma
criança veste-se, está vestida de sua mãe, o que, obviamente, recebeu toda nossa aquies-
cência.

Fato é que o papel dessa arquitetura portátil, no desenrolar seguido pelo
movimento da própria história da arquitetura e onde, com o passar do tempo observa-se
que a coisa evidente, aquela que se mostra [chose évidente], se substituiu A coisa que es-
tava contida [chose contenante], exemplifica muito bem a escolha pelo ulterior enfoque
vetorial da dromologia.

A críptica, no seu movimento efetuado num espaço possível, produzindo o
continuo, alcançando a nog-do de território e atingindo a noção de tempo, vai constituir-
se como possibilidade de uma constante fonte inovadora junto As manifestações espa-
ciais na organização das diferentes territorialidades através dos tempos. Esse otimismo
demonstrado através desta teleologia natural parece, de fato, centrado na hipótese que a
integridade desses corpos autônomos da natureza contidos na críptica, torna-a capaz de
criar formas espaciais que convém ao trânsito permanente que se dá entre as formas
naturais e as formas culturais no desvelamentb progressivo do ser da criação. Acre-
ditamos, por outro lado, que a energia advinda dessa críptica, ligada intrinsecamente A
sobrevida de todas as espécies vivas, parece ser outro fator de confiança no estabeleci-
mento desse trânsito, sobretudo quando Vinho postula que essa energia é responsável
para que uma vida arquitetural intacta continue, mesmo se independente de nós, a cada
novo cataclisma desencadeado. Talvez pudéssemos mesmo dizer que, nesse escopo, a
críptica seria mesmo aquela a dar o seu modelo de engendramento do espaço no qual
estão contidas as formas naturais acopladas àquelas dos trânsitos estabelecidos pelo
homem. Poderíamos enquadrar, no escopo dessa troca, uma compreensão alargada das
atribuições da função precipua da técnica no seu intuito de servir como uma instrumen-
tação capaz de adaptar-se, de forma conveniente, As formas naturais propiciadas pelo
meio. Ou ainda, a técnica seria enfocada como uma etapa de uma instrumentação cultu-
ral e situar-se-ia no agenciamento sugerido por uma críptica, numa espécie de conver-
gência relativamente adequada capaz de efetivar-se entre as trocas do homem com a
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natureza.

Na continuação da leitura e das articulações teóricas desenvolvidas na obra
de P. Vinho, constatamos que as essas mudanças dos trânsitos entre homem e meio
natural, evoluiram, no interior da cultura industrial e pós-industrial, numa direção bem
mais destruidora, do que numa direção de ação capaz de preservar ou mesmo de rege-
nerar o habitat, num sentido mais restrito e, a espécie humana, num sentido mais amplo.
E no desenvolvimento desse espaço critico e do qual Vinho diz querer estabelecer uma
diagnose21 ao longo de um percurso dromológico, que estabeleceríamos uma hipótese
como segue. Face à derrota de uma convergência instrumentalizadora exitosa por parte
do homem em relação à sua tramitação com a natureza, ou ainda, face a intrusão cres-
cente de uma perversidade polimorfa do homem adulto exercida através de um desejo
de domínio total sobre a natureza, o otimismo da teleologia natural presente no
Architecture Principe, vai orientar-se, através da dromologia, para uma apocalíptica do aci-
dente22.

Na verdade, a dromologia evidenciou-se através da complexidade demons-
trada na abordagem do próprio conceito de velocidade que havia propiciado uma com-
preensão alargada na ocupação e na constituição da territorialidade. Nesse momento, o
acidente, que ficou ainda mais explicito através da violência da aceleração, desveste seu
caráter cataclismico que lhe dava uma pertença natural, para receber a dimensão outor-
gada por uma arquitetura portátil que pôde então inseri-lo em uma dramaturgia23 do
sujeito de um mundo gloca124. 0 estatuto clássico da noção de acidente muda de confi-
guração epistêmica, pois que não está mais tão somente circunscrito aquele que o ligava
a uma causalidade objetiva, delimitada a um espaço-tempo situado numa localidade
geográfica ou geodésica especificas. E, embora saibamos que a circunscrição do acidente
atinja ainda o domínio de uma causalidade natural, esta última passa a ser afetada, mais
intensamente, pelo âmbito dos acasos25 humanos e culturais.

Na nova configuração espacial de uma compressão espaço-tempo, substân-
cia e acidente confundem-se, por assim dizer, e sua regência passa a pertencer ao âmbito
de uma relatividade assustadora porque globa126. Passamos de uma abordagem ôntica
que subentendia uma teleologia natural que tratava da circulação entre as coisas da
natureza e as coisas do homem, para uma ontologia de cunho metafísico que procura
desvelar o sentido e a salvação (salut) do ser vivo27. Acreditamos que essa passagem
efetivou-se quando Vinho deslocou significativamente o instrumento de acesso a essa
crise na habitabilidade, efetivando com isso uma nova via de conversão. Se antes, esse
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instrumento havia sido a críptica, agora a direção desse trânsito entre o homem e a
natureza procurará esboçar-se através do próprio estudo da trajetividade contida e
expressa pela velocidade frente a este mundo emergente com a sociedade industrial.
Essa passagem da relevância de uma primeira arquitetura, a críptica, para a concentra-
ção de um ponto de vista propiciado pela segunda arquitetura, a portative, mostra-nos
em que medida Vinho procurou, ao mesmo tempo, conceber uma teoria, entendida me-
taforicamente como aquela visão que se tem de um ponto mais alto, ou seja, aquela que
nos possibilita uma visão mais ampla de uma cena, e, pelo outro lado, entender o que é
o movimento, como uma função que ai se desenvolve e que impulsiona esse desfile, nes-
sa procissão de figuras que se vê do alto em uma quase estaticidade.

Esse desejo de transformação de um estado-de-coisas que se mostra em crise e
para o qual a circulação habitável proposta no Principio da Arquitetura procurou instaurar
uma nova ordem espaço-temporal arquitetônica através de uma dinâmica corporal, vai
assim, ulteriormente, dar lugar, no próprio deslocamento do observador, a outra articulação
de fatores. Percebemos com Vinho que a vetorização imprimida através de uma velocidade
crescente na trajetividade delimitada pelo percurso da tecnologia contemporânea obriga-nos
a seguir uma outra via para o reequilibrio espaço-temporal, agora inerente ao projeto da ins-
trumentação humana, atrelada como está A função da arquitetura portziti128. Diríamos ainda,
que os modos exorbitantes do homem em crise, exorbitância detectada, tanto na ocupação e
formatação do espaço concreto, quanto no agenciamento do imaginário, sendo ambos di-
rigidos pelo desejo de um domínio e controle da velocidade, devem agora ser abordados no
interior da própria complexidade das suas vestimentas e das formas caóticas que elas reves-
tem. Assim é que, para tomar um exemplo dessa nova abordagem analitica das trajetivida-
des paradoxais instauradas pelo vetor da velocidade, vemos como a Guerra Pura passa a ser
discutida através de paz total, a velocidade da luz pensada através da inércia polar, o cres-
cente endausuramento do sujeito no seu dia-a-dia visto sob o ângulo de uma desterritoriali-
zação social assustadora, e assim por diante.

Mas o otimismo parece, para nós, persistir. E se a tecnologia parece ter ido
longe demais na direção. de um desequilíbrio no âmago da tramitação homem-natureza
através da sua instrumentação excessivamente vetorizada e se, devido a isso, o espaço
de uma vida pessoal pode não nos parecer suficiente para imprimir-lhe um novo rumo,
mesmo assim, Vinho não acredita que devamos abandonar nosso percurso. Através da
dromologia - discurso agora sintomático maior da nossa civilização industrial - ele nos
indica que, tanto no âmbito do concreto quanto naquele do imaginário, nossa visão e
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ação na construção de um mundo novo, mesmo se ela parece atenuar-se e perder sua
clareza A velocidade da luz, não está absolutamente impedida de ser reavivada na pers-
pectiva do ser vivo em cada um de nós, construindo assim um novo ponto de fuga no
horizonte de um humanismo apocalíptico emergente.

Vinho reporta-se a Rilke que diz: Aquilo que nos acontece (aquilo que nos chega)
tem um avanço tão grande sobre aquilo que pensamos, sobre nossas intenções, que jamais podere-
mos alcançá-lo, nem jamais conhecer sua aparência... (E.D., 89, p.25).

A teoria subjacente A viabilização desta terceira ordem urbana que incorpo-
ra a função obliqua sabe-se, abstratamente, um processo de pensamento, mas também,
quer-se, concretamente, uma espécie de desfile, um movimento, através do qual a visão
possibilita cernir e impulsionar a ingerência de uma ação na própria eclosão desse pro-
cesso de abstração. Através dos nove manifestos do Architecture Principe, paralelamente
A exortação na constituição de um novo tipo de complexo veicular apto a criar uma
prática de circulação habitável, um dos objetivos centrais de tal empreitada parece-nos
ser o de perscrutar as estruturas do movimento, e Vinho acrescentará ulteriormente,
prescrutar as trajetividades responsáveis pela mutação dramática da habitabilidade ter-
ritorial.

No cerne da mutabilidade dessas estruturas do movimento, que prenun-
ciam a terceira possibilidade espacial da arquitetura - e As quais, pertinentemente,
acresce-se a categoria do tempo no devir críptico das formas na natureza, - existe, por
parte do Grupo do Architecture Principe, a preocupação permanente de observar e
descrever o instituir-se do corpo locomotor do homem através de um projeto de mo-
véncia cultural e civilizatória.

Embora ainda não suficientemente estruturado e desenvolvido temática e
conceptualmente nesta primeira fase dos seus escritos, Vinho most-art no decorrer de
sua obra, que esta movéncia humana articular-se-A. consubstancialmente A. uma busca
veicular, acompanhada pelo aprimoramento das técnicas e dos instrumentos, que se
fazem, progressivamente, mediadores plenipotenciários da mesma. 0 abandono de um
corpo humano locomotor, como um veiculo intrinsecamente metabólico cederá, pro-
gressivamente, lugar As próteses de deslocamento, e a automobilidade dos mais dife-
rentes engenhos irão reduzir a nada ou a quase nada a mobilidade natural dos seres.
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Através desta conjuntura Vinho iniciará, com efeito, sua incursão na cine-
mática da tecnologia29. Tal incursão propiciará, não somente a elucidação de como se
pré-figura o desejo humano de ação (de movimento), mas também de como se configura
e se esboça essa ação no interior do sistema cultural emergente da Revolução IndustriaP°.

De maneira percutante, seus trabalhos apontam para a progressiva autono-
mia dessa cinemática desenfreada desenvolvida pela tecnologia, bem como a possibili-
dade dos subseqüentes acidentes provocados por essa autonomia. Com efeito, a autono-
mia cinemática da instrumentação tecnológica conduzirá, progressivamente, Aquilo que
Vinho já denominara, uma Esthétique de la Disparition (E.D., 1980). A aceleração, ou seja,
essa taxa de variação da velocidade, vai assim, conseqüentemente, conduzir a uma
mutação significativa da duração na percepção imediata do homem contemporâneo.
Esta mutação temporal mostrar-se-á de extrema complexidade na medida em que, por
um lado, ela visa preencher, tanto concreta quanto imaginariamente, o desejo humano
de uma ubiqüidade vis-à-vis ao mundo das sensações perceptivas no mundo dos objetos,
e, por outro, ela incide, efetivamente, na anulação progressiva de um espaço real e con-
creto para o exercício de suas ações neste mundo. Ele argumentará (A Inércia Polar, 1990)
que, se o pensamento humano diferido num tempo virtual parece não acarretar danos
irreversíveis â. devida apropriação pelo seu agente, o mesmo não acontece com uma
ação que é constantemente diferida pelas próteses tecnológicas, próteses estas abundan-
temente oferecidas pelas mais peritas programações eletrônicas. A somatória de uma
inércia existencial da ação humana parece conduzir a efeitos globais de uma extrema
complexidade e periculosidade no que tange A discussão, exercício, e gerenciamento
democrático da habitabilidade planetaria.

Assim, se por um lado, a conjunção entre um espaço real e um espaço vir-
tual, efetivada através da revolução das comunicações, parece ser de imenso proveito
para os sonhos e desejos de mov'éncia do homem contemporâneo, sua disjunção/dis-
sociação parece acarretar para o estatuto da práxis humana uma conotação demencial no
que diz respeito ao destino decisório e politico daquilo que convimos chamar de huma-
nidade (La Bombe Informatique, 1998). A revolução da informação, entregando-se sem
uma devida critica â. instrumentalização de uma compressão espaço-temporal, perma-
nentemente diferida, desacostumaria/desabituaria o homem aos contornos e A concre-
tude de um espaço, leia-se, de um habitat que, por si só, parece ter sido, na consecução
dos diferentes agenciamentos civilizatórios, aquele que lhe conferiu, apropriadamente, a
notação, a escrita de movência, tanto interior quanto exterior, na circunscrição dos dife-
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rentes tipos de território. Espaço humano: a habitabilidade, e espaço natural: o habitat,
devem gozar de um equilíbrio relativo e meta-estável para que sua sobrevivência co-
mum, bem como seu agenciamento no devir histórico, tanto imaginário quanto territo-
rial, possa desenvolver-se satisfatoriamente. Em presença de um desequilíbrio demasia-
damente importante no âmago dessas relações espaciais naturais e humanas, o sistema,
como um todo, parece favorecer o desencadeamento de uma mutação generalizada nas
condições mútuas de coabitação e de sobrevivência estabelecidas entre o homem e a na-
tureza. Para Vinho, poderíamos apreender tal mutação sob a contextualização daquilo
que ele denomina acidente geral e, atualmente, tal problemática centraliza suas refle-
xões como fazendo parte do nó górdio de uma espécie de motor central, na constituição
e no assentamento teórico da sua Dromologia.



O PRINCÍPIO DA ARQUITETURA: ILUSTRAÇÕES
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Fig. 1 - Nautacidade: projeto para urna unidade de urbanização (Fasciculo 1, p.6)

Fig. 2- Nautacidade 2: vista a&ea de urna unidade de urbanização (Fascicuio 1, p.7)



Fig. 3 - Funçiio obliqua: detalhe interno (Fascículo 1, p.8)



Fig. 4- Lugares de alternância: janelas i escala da cidade (Fasciculo 2, p.8)

Fig. 5 - Habital em plano inclinado (Fascículo 3, p.4)
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Fig. 6 - Circulação habitável (Fascículo 5, p.9)

Fig. 7 - Limiares de reordenação/reposicionamento (Fasciculo 6, p.7)., Organização comple-
xa das rampas, curvaturas e limiares de reordenaçao. N9i a 3: simples; iv 4 a 5: in-
verso; n2 6: associado (fascículo 6, p.7)
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Fig. 8 - Topotônica: o movimento de um urbanismo que se desdobra e se estende
no tempo (Fascirulo 6, p.10)
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Fig. 9 - Maquete da Igreja Santa Bernardette de Banlay, Nevers, 1966: tombada
como Monumento Histórico Nacional, ern Nevers, França, ern 22 de marçode NM
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Notas

Introdução

Este termo (em frames: inquiétante étrangeté), pertence ao quadro da epistemologia dinica da teoria freudiana. Repor-
tamo-nos à sua explicitação num texto em inglês: Uncanny (unheimliche, on alenzão) is the opposite of what is familiar (...) an
uncanny effect is often easily produced when the distinction between imagination and reality is effrzced, as when something that we
have hitherto regarded as imaginary appears before its in reality, or when a symbol takes over the full functions of the thing it
symbolizes (ed. Carrie Lee Rothgeb. Abstracts of the Standard Edition of the complete psychological works of Sigmund
Freud, New York, International Universities Press, Inc., 1973, p. 364.65.
2 Na verdade, em 7963, eu criei o Grupo Architecture Principe com o arquiteto Claude Parent (que participava já de outros grupos
conto o Grupo Espace, fundado por André Bloch), o escultor Morice Lipsi e o pintor Michel Carrade. 8 tuna época onde se fala muito
de grupos pluri-disciplinares, tentativa de encontros eiztre os escultores, os pintores... É a época da Revolução cultural de nzaio 68
(...) e eu entrevejo a possibilidade de ulna arquitetônica topológica - eu insisto nessa palavra - ou pelo menos não-ortogonal. P.
Virilio,M. Brausch: Voyage d'Hiver Eiztretiens, Marseille, Ed. Parenthèse, 1997, p. 51-52. Entendemos aqui que esta
propriedade topológica é aquela que pode ser expressa pela noção de continuidade e que, em tal contexto, vai opor-se
ortogonalidade cuja propriedade (._"1 a de ser perpendicular, ou seja, de formar ângulos retos, contraria à função obliqua.
A fim cão obliqua vai, evidentemente, necessitar de ulna obra-mailiksto. Ela serif publicada en: 7966 sob o titulo Architecture
Principe. Eu ressalto que, trinta anos depois, re-edita-se a integral dos 9 maniftstos: o sétimo é o meu livro Bunker Arcliéologie. Estes
maniftstos acompanham, obviamente, 05 canteiros-de-obras e as realizações - pouca nurnerosas -, mas que vão, de qualquer modo,
sublinIzar forteniente o trabalho teórico do nosso grupo de pesquisa. P. Vinho e M. Brausch, (V.H., 97), p. 56.

4O que vai interessar, a Parent e a mini é o desequilíbrio; é a vida nos pianos inclinados; é a idéia que a ortogonalidade é ultrapassada e
que se pode viver no obliquo, que se pode efetivamente considerar a ultrapassagem da referência postural da idade clássica, da
ortogonalidade: o homem em pe. 0 dogma do livid° reto, comuto diria Le Corbusier. P. Vinho, M. Brausch, (V.H., 97), p. 54.
3 Gerd Borheim no seu artigo As Metamorfoses do Mar evidencia esse educar-se da visão na dimensão do seu próprio
exercício, quando aponta para a conjunção entre o verbo teorein, do grego ver, e theoros, ser espectador. Ai encontramos
esse ver concentrado da teoria, esse ver title sabe ver e, que inventa meios para ver cada vez melhor. Em: 0 Olhar, S.
Paulo, Cia. das Letras, 1989, p.89-93.
t, 0 Grupo Architecture Principe teve quatro(4) projetos, dos quais somente dois foram efetivados: a Igreja de Nevers e o
Centro de Pesquisa Aero-Espacial do grupo Thomson-Houston, em Vélizy. Os dois que não se realizaram foram, um
projeto de Charleville, e um projeto para a Casa Mariotti, em Saint-Germain-en-Laye e, para o qual, o grupo chegou
mesmo a estudar a efetivação a ser dada ao nível dos planos inclinados. P.V., M.B. (V.H., 97), p.56.

Ray Bradbury: L'Homme Illustré. Paris, Dertóel, 1997, p.8-12, Prologue.

A função obliqua ou (...)

8 Na origem da teoria da fim cão obliqua está a idéia de instabilidade motriz. A idéia c; de que a gravidade terrestre é Linz motor a ser
utilizado, de onde surge a proposição e a efetivação - bastante - do piano inclinado e da utilização da horizontalidade
unicamente como limiar/soleira de restabelecimento entre duas ladeiras/pendentes. P. Vinho e M. Brausch, (V.H., 97), p. 56-57.

As paredes verticais tendo desaparecido, o espaço estaria inteiramente acessível, aumentando assim as superfícies o principio9

da circulação habitável (...) o fin, da oposição finite-verso, porque os assoalhos oblíquos izão opõem nada além do em cinza e embaixo, a
superfície e o sell verso! sons-face]. Chamei a isso de ineta-estabilidade. Pois que, com a mobilidade no espaço do corpo próprio e a
motilidade inerente (sin- place] dos órgãos do indivíduo, o corpo do habitante torna-se locomotor graças à energia do desequilíbrio.
(V.H., 97),p. 57.

Nosso conceito de arquitetura obliqua era então ulna espécie de gerador de atividades que utilizava as técnicas do corpo part? favorecer
a habitabilidade (V.H., 97), p. 57.

Claude Parent e eu próprio fizemos ulna tentativa de experimentação (>111 tamanho natural da função obliqua. Nossa intenção, que se
intitulava histabilização Pendular IN1 deveria permitir, a Parent c a mim, de viver durante várias semanas em cinza de suportes
oblíquos, nesse espaço instalado ciii Nanterre. Nós queríamos testar, sob controle médico, a questão do equilíbrio e da habitabilidade
dos declives, afini de determinar a escol/ia dos ling:dos dos espaços de ()irk Mas os acontecimentos de maio/68 impediram-nos de fazer
essa experiência psico-fisiológica. P. Vinho e M. Brausch (V.H., 97), p. 56.
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12 H.L.M. esta abreviação significa, em francês Habitation loyer moderé, ou seja, Moradia de aluguel moderado, e denota o

acesso dessas moradias a pessoas de baixa renda financeira.
13 Lembro que minha igreja de Nevers, que tem a forma de uni bunker, e que eu idealizei com C. Parent, tem esta forma porque ela se
re.frre ao medo coletivo do fins do mundo. E mais, visto que a igreja é dedicada a Bernardette Soubirotts, a da gruta de Lurdes, o tema
que eu escolhi é o da gruta moderna, ou seja, a do abrigo atôniico (...), a cripta da assombração e do medo do extermínio. P. Virilio e
M. Brausch, (V.H., 97), p.35 e 53.

14 Lembro-me que nos anos 60 estamos em pleno período da dissuasão: é o equilíbrio do terror (...) Eu desejo justamente que esta igreja
seja marcada por este terror. Eu me inspiro nisso na liturgia de consagração das igrejas que começa pela palavra tern bílis: temido e
este lugar. Cada vez que se consagra unia igreja prepara-se uma liturgia que se intitula Terribilis. É extraordinário. P. Virilio e M.
Brausch: (V.H., 97), p.53.

13 Todo o trabalho do Grupo Architecture Principe sera uma oposição ii ortogonalidade e a arquitetura euclidiana. A função obliqua, da
qual falávamos lid pouco, está ligada a isso. É importante porque, para muitos, a função obliqua foi percebida como um formalismo.
Ela não é um formalismo! É unia cultura do corpo que trabalha sobre o desequilíbrio; que considera que o honzem não está estático,
mas em movimento e que o modelo de homem e aquele que dança. P. Virilio e M. Brausch, (V.H., 97), p . 55.

Nós pensávamos que o ser do trajeto tomrron finalmente a dianteira sobre o ser do objeto arquitetural; a estrutura de ultrapassagens da
ponte permitia liberar ao mfiximo a extensão das paisagens graças ã geometria niio-euclidiana dos grandes arcos inclinados. Dessa
forma, o número 6 da Revista A. P., ',rostra os topotônicos, grandes estruturas de ultrapassagem que se estendem ao TOO ou 200
metros acima de um território preservado. É assim que siós chegamos a isso e falaremos, no living ground, no solo para viver, P.
• M. Brausch, (V.H., 97), p.58.

17 Eu percorro o longo da costa por quilômetros e quilômetros, isso me foulard dez anos. Nessa época eu lido conheço nada de
arquitetura, mas ESSA arquitetura me fascina (...) O Bunker é uma espécie de limite que me permitirá tocar a Guerra Total. P.

• M. Brausch, (V.H., 97), p. 31.

18 Virilio diz: Quanto a mim, acredito que encontro com o Bunker um ponto fixo que eu posso medir, que eu posso analisar e que me
permite extrapolar e analisar nfinhavivencia. P. Vinho, M. Brausch, (V.H., 97), p.32.
19 Na medida em que P. Virilio define a arquitetura como l'art de mceler, ou seja, a arte de dissimular, parece-nos oportuno
reportar-nos ao seu significado em francês: réceler: v. t. (se conjugue comrne celer). Garder et cacher une chose volée par
un autre: réceler des bijoux/ Renfermer, contenir: que des beautés cette ouvrage receie. Syn.: cacher, dissimuler, voiler.
Dictionnaim Encyclopédique,Petit Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1%1, p.881. Ainda, no dicionário etimológico, somos
enviados ao verbo celer du lat. Celare, cacher. Recel, fin XlIs.: secret'. Dictionnaire Larousse Etymologique. Paris, Librairie
Larousse, 1971, p.634/ 145.

A teoria arquitetural (...)

zo Proprioceptivo: vem de próprio e de receptivo. Diz-se da sensibilidade do sistema nervoso as informações a respeito das
posturas e dos movimentos oriundos dos músculos e das articulações. Le Petit Larousse Compact, Paris, Bordas, 1980.
P.830. A estrutura do propriocep tor situa-se nos músculos, nos tendões, nas articulações e nos canais semi-circulares do
ouvido interno (orgão do equillbrio). Sensível aos estímulos determinados pelas posições e movimentos dos corpos, os
proprioceptores estão então em medida de transmiti-los ao sistema nervoso central. Encyclopédie des Sciences, Paris,
Librairie Générale Française, 19998, p. 1122.

Hipóteses

Diagnose. f. Description scientifique, courte mais précise, permettant d'isoler une espéce, un genre, une familie. Larouse
compact, Paris Bordas, p.331.

• Acreditamos que, em Virilio, a apocalíptica do acidente reveste-se do mistério ligado as causas desconhecidas e as quais
podem nos levar os acontecimentos catastróficos e assustadores mas, ao mesmo tempo, portadores de novas visões de

mundo e de gerações futuras.

• vocdbulo de dramaturgo vem do grego dramatocugos, autor dramático, o responsável pela dramaturgia de um
espetáculo. Esta conotação está denotada na virada da orientação especial imprimida por à nova composição espaço-
-temporal para o qual o homem deve preparar-se.

24 Virilio no transcurso de sua obra, na explicação dos fenômenos causados pela compreensão do espaço e do
tempo, ao atentar para o fenômeno da globalização criará este neologismo que procurará dar conta da localidade ao
qual está sujeito o indivíduo no seu dia-a-dia e, ao mesmo tempo, da globalidade à qual estamos todos, doravante,
afetos.
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25 Acaso, azar. Albert Jacquard diz no seu livro: Void le Tenzps du Monde Fini, Ed. du Belli', Paris, 1991, p.64: Inicialmente a
palavra árabe Az Zalzar designava o dado lançado, cuja face visivel mostrava o ganhador. „Corn a palavra espanhola azar e a palavra
francesa Hasard, o sentido afasta-se do objeto utilizado; ele designa o corte no seguimento das causalidades; a característica essencial
do process° é lenzbrada, e nib a técnica utilizada para realizá-lo. Enfim, no inglês, hazard, vai juntar-se à noção de aleatório, aquela de
risco, de perigo; a inzprevisibilidade acompanha-se do nzedo do acidente.
26 No documento original havíamos colocado total e Vinho disse que deveria ser global porque referíamos ao primeiro
corpo da Terra: o territorial (os outros corpos sendo, para ele, o animal e o social).

No documento original apresentado a Vinho havíamos usado a expressão salvação da espécie humana (salut de l'espêce
hunzaine). Virilio sugeriu que mudássemos para salvação do ser vivo. Lembrou-nos ainda que ele se havia convertido ao
cristianismo devido à Encarnação, ou seja, quando Deus faz-se carne, e não pela ressurreição das almas.
28 Esta 6, para Vinho, a segunda arquitetura. Ela se evidencia quando os corpos autônomos da natureza que compõem a
arquitetura primeira, a críptica, são postos por ela (críptica), a partir de seus orificios de comunicação, em contato e enz relação com
o lugar — através das zonas intermediárias da vestimenta, segunda arquitetura portátil Iportative] dos objetos — e isto até à noção de
território, ou seja, de movimento num espaço possível e, através desta, afia noção de tenzpo (A.P., P.V., Architecture cniptique).
29 Cf. em Esthétique de la Disparition (E.D., 1989); Logistique de la Perception: Guerre et Cinéma (1984); Machine de
Vision (M.V., 1988); L'Art du Moteur (A.M., 1993); La Bombe I zzformatique (B.I., 1998).
30 Cf. em Vitesse et Politique (V.P., 1977); Défenses Populaires et Luttes tcologiques (D.P.L.E., 1978); L'Espace Critique
(E.C., 1984); L'Art du Moteur (A.M., 1993).



ANEXO: Preface - Paul Vinho sobre a Função Obliqua

Architecture Principe

 DÉSORIENTATION
aul Vinho

 Prix national de la critique architecturale 1987

mencement est la moiti6s de tout, dit-on.
e manifeste Architecture Principe, nous
ons dans une zone interdite: celle ()CI
met en cause, non seulement les
, les matériaux de l'édification, mais
hniques du corps, rejetant le schéma
al de l'âge classique, l'équilibration
e des mouvements de l'homme.
re du concept, ou plus exactement du
ps », nous assistons, trente ans trop
 un autre commencement pour l'archi-
tonique de l'immeuble.
ors du quartier reserve de l'orthogonalité,
la les sentiers battus par le geométrisme
ïque des années trente de sinistre
ire, nous découvrons un monde
scensurées et de projets avortés dans
forMisme totalitaire de l'apres-guerre,
nformisme dissuasif qui allait être
sement bousculé par les événements
i 68...
it de séjour, vilipendé par les tenants
ourd'hui oubliés du matérialisme histo-
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rique, le groupe Architecture Principe devait
rapidement disparaitre à l'aube de ce syn-
crétisme postmoderne qui allait encombrer
de ses méfaits la décennie soixante-dix,
avant que ne resurgissent en France et ail-
leurs queques auteurs dignes de ce nom.

Mais laissons aux historiens le som n de s'interro-
ger sur la défaite des villes ou le drame d'un
continent européen en voie de ghettdisation
accélérée.

Au début des années soixante, s'attaquer
l'érection verticale, au lancement de ces
tours de grande hauteur qui allaient encom-
brer le ciel de l'Europe apres celui de l'Amé-
rique, et ceci au moment oLli les Etats-Unis
étaient en proie aux émeut-es urbaines, c'était
scandaleux, hérétique.

En fait, on a trop oublié l'importance de l'axe ver-
tical dans l'histoire, l'arrogance du donjon
féodal, de la tour de guet dans l'aménage-
ment géopolitique, cette mise en place dun
regard dominateur qui excede l'horizon com-mun, moyen d'information sur le bas peuple
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e la monarchie, puis moyen de sur-
e « panoptique » àl'époque moderne.
r finir le gratte-ciel qui deviendra un
 économique destiné A la valorisation
e des métropoles postmodernes.
ut cela n'est rien à côté d'un aspect plus
 et donc plus méconnu de la fameuse
lité immobilière, un aspect renforcé au
cle par la théorie de l'évolutionnisme

ien : l'homme qui se redresse, l'homme
t qui se distingue ainsi de l'animal infé-
u vieux pithécanthrope des origines...
e force d'une érection dont la masculinité
idente, trop évidente pour être vrai-
onvaincante. Quant au standard de la
e de l'espace, que ce soit l'homme
n ou. le Modulor, c'est touj-ours un
 debout, un homme écartelé parfois,
mais un homme qui marche — comme
odin .ou Etienne Jules Marey un
 qui court, qui saute ou qui escalade
rois. C'est un être foncièrement sta-

jamais énergétique. L'homme de l'ar-
onique n'est jamais un danseur, c'est
s la statue du Commandeur !
 théorie de la fonction oblique, nous étions
u cceur du rejet de ce fixisme, nous étions
étiques qui refusaient le dogme récurrent
thogonalité et, puisque « tout ce qui
 va tomber », nous étions également des
ngereux, une menace pour l'ordre

u corps locomoteur, utiliser pleinement
ie de la pesanteur dans les trois
ions du temps du déplacement phy-
en utilisant de manière très galiléenne
ace des plans inclinés pour réaliser
ne veritable circulation habitable
e au stationnement habitable de l'im-
 classique, tel était alors notre projet.
 de la théorie du groupe, il y a donc'

u déséquilibre et de l'instabilité motrice.
que la gravité, l'attraction terrestre, esteur A utiliser comme le vent dans les'un navire, d'o0 la mise 

en ceuvre de

1(X)

supports inclinés et l'utilisation de l'horizonta-
lité . seuil de rétablissement » entre
deux pentes.

II sag it donc bien d'un dépassement définitif de
Ia fatalité du cloisonnement vertical dont les
parois sont inaccessibles à l'homme soumis
A la pesanteur, pour tenter de séparer l'espace
habitable uniquement par des rampes inté-
gralement accessibles, ce qui, entre paren-
theses, augmente.d'autant les surfaces utiles
de la demeure.

Apr-6s l'écran de séparation des cloisons ou des
murs verticaux qui génèrent l'opposition clas-
sique du devant et du derriere, les planchers
obliques et horizontaux n'opposent plus que
le dessus et le dessous, autrement dit les
sur-faces aux sous-faces.

Ainsi, le sol artificiel de la demeure de l'homme
devient-il un véritable « sol-A-vivre » — un
living ground— oU s'encastrent le,mobilier et
les équipements néCessaires A la vie domes-
tique.

En inclinant les structures architectoniques et en
rendant habitables et parcourables l'intégralité
des superficies construites (A l'exception évi-
dente des sous-faces), on démultipliait les
surfaces réellement habitables, à l'échelle
du logement comme à celle de l'immeuble,
puisque disparaitraient à leur tour les façades
verticales.

Après l'ordre horizontal de l'hAbitat rural de l'ère
agricole et l'ordre vertical de l'habitat urbain
de l'ère industrielle, venait ainsi logiquement
— topologiquement, devrait-on dire — le troi-
sième ordre oblique de la métacité postin-
dustrielle.

Mais ce qui était des lors farou'chement contesté,
remis en cause, c'était le schéma postural de
l'âge classique, la référence à une proprio-
ception essentiellement statique et figée d'un
corps sédentaire, et ceci pour faire enfin
entrer l'habitat humain dans l'ère de la dyna-
mique des corps en mouvement. La stabilitétraditionnelle (station 

habitable) de l'ordre
horizontal des 

campagnes, mais aussi de



e vertical des villes, cédant la place a la
stabilite \(circulation habitable) d'une
lité hUmaine qui est bien le propre de la

lité dans l'espace du corps propre et moti-
ur place des organes, le corps « physio-
ue » de l'habitant redevenait effec-
ent . locomoteur » grace à l'energie du
quilibre relatif de la gravité si particuliere
e monde propre qui est bien l'habitat de
ece.
ors, l'architecture oblique devient une sorte
énérateur d'activité qui utilise au mieux
chniques ergonomiques du corps pour

iser l'habitabilité de l'immeyble.

'est pas l'ceil qui volt, c'est le corps comme
té ouverte », écrivait en son temps Mauri-
 Merleau-Ponty.

rairement à nombre de mes contemporains,
ujours pensé que l'espace reel de l'usage
pace/surface - etait une denrée, un ele-

t non seulement rare mais toujours
ce, l'espace atmosphérique et l'élément

de hydrosphérique représentant la
ure partie de la planete... D'o.6 cette
té sans cesse réaffirmée de multiplier

e à la topologie des surfaces orientées
iveaux des superficies réellement utili-
bles.
 du trajet prenant des lors le pas sur l'être
bjet corporel, la structure de franchisse-
 en elevation (le *pont) se substituait
euble classique (la tour) permettant
 de dégager au maximum l'étendue
e des paysages, grace à la geometrie
uclidienne de grandes arches inclinées,
orie dite de la fonction oblique s'avérant
itement fidele à l'étymologie du terme
theoria, à la fois procession, defile, et
ocessus de pensée !
ere cette procedure se dissimulait d'ailleurs.
sir de développer un nouveau principe
tectonique : celui du véhicule statique,favoriser enfin un retour à la dynamique

101

la désorientation

des corps, a l'instar de ce que realise le cho-
régraphe, avec l'aide de la puissance motrice
de la gravite, agissant sura masse pondérale
des corps en mouvement.

En effet, alors que la modernité n'a cessé de
perfectionner le principe traditionnel du
véhicule dynamique, avec la revolution des
transports de l'ere industrielle, occasionnant
finalement les encombrements et la paralysie
urbaine que l'on salt, le principe inverse a été
non seulement négligé mais abandonne,
dans la mesure oil il s'oppose a cette loi du
moindre effort qui est à l'origine du progres
technique.

Expliquons-nous : la oú l'échelle, l'escalier, le
tunnel et le pont, exemples ordinaires de
. véhicules stati.ques », nécessitaient encore
Ia dynamique des corps qui les gravissent ou
les franchissent, à l'inverse, l'ascenseur, l'Es-
calator ou l'automobile, . véhicules dyna-
miques » contemporains, rendent le corps de
leurs passagers statique afin d'en economiser
l'effort.

Mettre en ceuvre une generalisation des rampes,
c'était donc réaliser un nouveau type de
complexe véhiculaire susceptible de modifier
grandement l'organisation et l'usage de l'es-
pace commun aux hommes et aux machines
élévatrices qui ont toujours accompagné
l'histoire de l'architecture, avec la grue, le
monte-charge sans lesquels la tour de grande
hauteur et sa fameuse rue verticale n'au-
raient jamais existe...

En fait, malgré les projets recents et démesurés
de tours de deux mille à quatre mille metres
de haut (au Japon par exemple), desservies
par des ascenseurs TGV, nous sommes bien
en pr6sence de l'épuisement d'un type
d'orientation dans l'espace du peuplement
urbain dont la fragilité et l'inconfort social ne
sont plus à démontrer.

Aujourd'hui, et bien plus encore qu'il y a trente
ans, nous assistons, impuissants, au déclindu deuxième . ordre urbain », l'ordre verticald'urie métr,ppole qui ne peut évidemment pasR:'Itiotaca Setorial 0e ulências Soctais e rturriknk.
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élancer sur les traces des fusées pour
teindre une altitude incompatible avec une
elconque socialite, et il faut en revenir d'ur-
nce àl'inauguration de principes à la fois
ophysiques et géométriques, susceptibles

instaurer un troisième et dernier ordre
étropolitain. Si le geométral et le territorial
ecedent l'architectural, n'en déplaise A.des
storiens qui s'en tiennent encore A la seule
ccession des styles, c'est bien parce que
 connaissance de l'espace et du temps
st jamais exactement la même et que ce
voir est le matériau de base de l'architecto-
que d'une époque.
ace physique n'est pas un quelconque
ipient », un milieu inerte, c'est une
nception et une construction premiere, une
ention sans cesse renouvelée : avec Euclide
la topologie, l'analysis situ, cela change.
la relativité galiléenne et ses plans inclines
 Einstein et son « continuum », cela change
alement. De même encore, avec Prigogine
ses « structures dissipatives », sans parler
 « l'espace des phases » ou encore de la
rie des cordes » de la physique contem-
raine... Le milieu humain, c'est la vitesse de
opagation d'un mouvement.
tons Ilya Prigogine : « Si la science clas-
ue insistait sur la stabilité et l'équilibre,
jourd'hui nous voyons partout des instabili-

s, des fluctuations. Ak la base de ce chan-
ent, nous trouvons la fleche du
sl.

rien n'est fixe finalement. On le remarque
illeurs avec la question des dimensions
ysiques. Au premier temps de la geométrie
ecque, elles étaient entières. Elles sont
venues depuis peu fractionnaires et la
ométrie fractale... D'o0 l'impact de cette
fraction morphologique sur la mise en
rme de l'espace2.
le principe dit de la fonction oblique, it
gissait de réaliser une architectonique
ms instable que foncierement metastable.
e architecture 00 les surfaces orientées et
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non orthogonales l'emporteraient sur les sur-
faces réglées de la sphere, du cylindre, du
cube ou encore de ce parallélépipede, de
sinistre mémoire, avec ces barres d'habi-
tation condamnées parfois à la demolition
par explosif !

Mais ne l'oublions surtout pas, avec Architecture
Principe, it ne s'agissait pas tant de formes
non euclidiennes qui viendraient soudain

moderniser » les apparences du formalisme
euclidien, it s'agissait de transformer l'attitude
posturale de l'habitant en utilisant sa masse
pondérale de manière dynamique, selon la
réalité même du vivant, faire renartre le corps
locomoteyr comme totalité ouverte face au
monde; ce qui devait conduire A une nouvelle
vision du milieu humain englobant physique
et physiologie, A la fawn des structures de
translation « dissipatives »... abandonnant
de ce fait le vieux dualisrrie cartésien entre
&endue et durée.

isok la fin des années soixante, au moment o0
débutait justement la revolution des transmis-
sions télématiques et 00 l'unité de lieu de la
scene urbaine — l'espace public — commen-
çait à ceder la place A l'unité de temps de
l'écran domestique — l'image publique —, le
temps reel l'emportant déjà en importance
sur l'espace reel de la localisation des per-
sonnes, avec la délocalisation des'activités
postindustrielles, ce retour au corps était
vraiment d'actualité, mais c'était hélas ! trente
ans trop tôt !

Oser proposer la vie sur les plans inclines etait
foncierement intolerable, et cela, malgré la
récente conquête de l'impesanteur et le
débarquement de l'homme sur le sol lunai-
re... Si la rampe pouvait A la rigueur être
acceptable c'était uniquement pour le véhi-
cule automobile avec le garage ou l'échan-
geur routier. À 'exception notoire d'un
Frederick Kiesler (t 1965) et de son influence
sur le musée Guggenheim de Frank Lloyd
Wright, nut ne pouvait décemment accepter



étastabilité du domicile, et cela malgré
raordinaire augmentation de la surface
, les cloisonnements de l'appartement
ue devenant, comme naus l'avons vu,

gralement accessibles à l'exception de
lques angles marts.
lOgique close et camel-ale du « stationne-
t habitable » de rage classique, oil le
nt et le derriere servent encore de base

ientation au « dedans » et au « dehors »,
 proposions d'opposer avec la « circula-
habitable » une topologie ouverte, la sur-
 et la sous-face faisant office d'interface
nique.
e fait, le sol, cet element mineur et négligé
e notre demeure, devenait majeur, veritable
embrane osmotique susceptible de contenir
ntégralité des réseaux de réquipement
rriobilier, les divers niveaux de plancher

'offrant a recevoir l'ensemble d'un mobilier
strable ou non.
 occasion, remarquons que le plancher
le tout dernier element architectonique
evoir ainsi une consecration méritée -
es le mur cyclopéen des origines, la
onnade du temple egyptien, magnifiée
s l'architecture gréco-latine, la voate, le
e ou la toiture s'émancipe, sans parler

la fleche gothique oil la verticalité prend
 essor, en attendant l'art des façades et
esca - liers de l'age classique, chaque ele-
ent constitutif de l'espace bati aura trouvé

on accomplissement historique, à 'excep-
on du sol artificiel, de ce plancher, de ce
iveau d'étage qui est pourtant le premier
oyen de spatialiser l'usage des edifices.
 un aspect structurel mérite attention, c'est
elui de réconomie du matériau.
 ce support oblique faisant office A la fois
e planche.r et de cloisonnement, c'est la
rogrammation de l'angle qui ouvre à elle
eule la volumétrie du construit.
sant soudain d'imposer l'orthodoxie de
ngle droit et acceptant enfin de modifier
rement l'ouverture de l'angulation des
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volumes batis, on economise la quantité de
matière nécessaire au changement de forme.
Expliquons-nous un peu : En imposant le
dogme de l'angle a 90 degrés en élévation,
on ne peut changer la configuration des edi-
fices qu'en modifiant la quantité des maté-
riaux employes dans leur construction; par
contre, en acceptant de dépasser rimpératif
catégorique de l'orthogonalité, on peut chan-
ger la forme du batiment en modifiant seule-
ment la qualité de l'angle, rimmatérialité de
la geométrie (topologique) s'imposant à la
matérialité architecturale.

Cette économie de l'art de batir débouchait, on
s'en doute, sur d'autres procedures de fon-
dation, d'ancrage au sol et de sustentation
des edifices, la surrection non orthogonale
l'emportant sur rérection orthogonale, l'ortho-
doxie du domaine bati cédant désormais
devant l'hétérodoxie d'une combinatoire de
rampes diversement orientées et composant
de la sorte de véritables structures de trans-
lation réponda'nt aux nécessités de l'implan-
tation et de l'usage des lieux.

On imagine aisément le caractere hérétique de
ce detour par les techniques du corps, a pro-
pos du problème du logement, d'un corps
redevenu automoteur à 'opposé des pro-
theses de déplacement de toute nature qui
envahissaient déjà la ville, en attendant « la
ville cybernetique » imaginée à répoque par
Nicolas Schôffer...

En fait, la multiplication industrielle des « véhi-
cules dynamiques » (ascenseur, Escalator,
tapis roulant, etc.) envahissant les grands
équipements métropolitains avait déjà de
quoi effrayer en une période de l'histoire ob
l'automobilité des engins les plus divers allait
réduire à rien, ou a presque rien la mobilité
naturelle des êtres.

Revenir au geométral, à la geométrie posturale
de l'individu, prendre en compte non seule-
ment son envergure ergonomique, mais sa
masse pondérale, c'était revenir au corps
animé, à sa dynamique vitale et considérer



 ce troisième ordre urbain posait un probleme
rmontable, et c'était celui de l'avenir des
s. Dans une époque o0 on avait vu la
truction de nombreuses cites historiques,
uis Guernica jusqu'A Hiroshima, en pas-
 par Coventry, Rotterdam ou Hambourg,
estion de la future « métropolisation » du
de demandait une bonne dose d'imagi-
ation.
nts de la guerre, d'une guerre totale et d'un
s-guerre totalitaire, du fait de la nature
e de la reconstruction des villes ruinées,

recherches que nous menions furent
mes de cette tare cachée de la planifica-
territoriale... La forme « geostratégique
e destruction devenue systématique

tinuant d'imposer secretement sa loi A la
nstruction « géopolitique » d'un continent.
 mon etude de plus de dix ans sur le littoral
a « forteresse Europe », mon intérêt pour
pace militaire de la, Deuxième Guerre
diale et mon analyse du bunker du « mur

'Atlantique », ce monolithe qui, A lui seul,
mait l'évolution récente de l'architecture.
e constate, le travail du groupe Architecture
cipe se détachait sur le fond d'un drame :
i du passé recent, mais aussi celui du
enf puisque la crise des villes venait de

oucher sur les grandes émeutes urbaines
os Angeles, de Detroit et de Chicago.
onflit qui s'ébauchait ainsi, au sem n des
ulations des ghettos américains, dans
 cité qui s'inversait lentement, n'intégrant
 mais désintégrant, avec la société civile,té de peuplement démographique des
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ouveau la personne physique comme un families, tout cela était omnipresent dans un
icule métabolique », dans une période manifeste qui ne se voulait pourtant qu'un
'inertie allait bient6t la menacer de toutes simple organe de théorie arChitecturale.
s dans la nature de son déplacement ; un Mais revenons maintenant A l'ordre oblique. Vou-
lacement physique assisté par des pro- loir faire décoller la cite, . urbaniser le ciel »,es, à l'instar de sa sensibilité et de son la troisième dimension du territoire, grâce
lligence désormais médiatisées, au point des « mégastructures » de franchissement, faire demain un veritable handicapé amenait A tenter de redéfinir également la
eur. question du lieu de peuplement et, *IA, le

temps et l'histoire nous étaient indispen-
sables, d'oii cette denomination hautement
symbolique : les sites de dérivation.

Éviter le radioconcentrisme exdluant les ban-
lieues, rejeter l'accumulation démographique
en un point du territoire, refuser la fuite sans
fin de la verticalité des tours de grande hau-
teur qui proliféraient en Europe, c'était evident
mais la coexistence pacifique du deuxième
ordre vertical et du troisième, l'ordre oblique,
était rendue difficile voire impossible, par
Ia contrainte de l'emprise au sol, le « cadastra-
ge » urbain de l'orthogonalité se combinant
tres malaisément avec celui, « en lanières » et
proche du cadastre rural, de la non-orthogo-
nalité...

Tout cela ne pouvait se résoudre que par une
nouvelle tabula rasa qui aurait prolongé le
caractere funeste de la reconstruction qui
venait justement de s'achever.

Même si nous étions conscients de l'adéquation
nécessaire, désormais, entre urbanisme et
architecture et donc de la fin de la superbe
autonomie architecturale de l'Age classique,
Ia rupture de continuité était trop grande,
l'ambition démesurée au point de s'apparen-
ter au délire d'un désurbanisme russe qui, ne
l'oublions plus, avait precede de plus d'un
demi-siècle le déconstructivisme américain.

On le remarque de nouveau, la théorie de la fonc-
tion oblique se profile ainsi sur l'horizon d'un
nouveau type de dramaturgie„ non plus seule-
ment sociologique mais écologique, celui de
Ia pollution de l'environnement par la tropgrande densité démographique de l'occupa-
tion des sols et 

donc de la perte de l'étendue



aysage agraire, d'une terre soudain réduite
rnoindrie par la rapidité même des moyens
ransport et de transmission...
ns . topiques » que franchement . aty-
es », les recherches menées par le grou-

Architecture Principe ont vainement tenté,
tre vents et marées, de dévelop per un
e rapport au sol nature!, à la géomorpholo-
des sites mais également, comme naus
ons de le voir, au sol artificiel de la demeu-
et étagement des activités de l'homme si
ligé du fait de l'orthodoxie politiquement
recte de l'orthogonalité, et ceci, alors

e que la perte de l'escalier et la generali-
ion des ascenseurs et des Escalator
aient da être imMédiatement compens6es
 l'utilisation de rampes d'acces, non seule-
t pour favoriser la circulation des handica-

, mais bien pour éviter l'appauvrissement
« l'espace moteur » pour les valides ;
écessité urgente sous peine d'atrophie phy-
iologique dont l'obesité des jeunes Améri-
ains est aujourd'hui l'une des pathologies.
ence d'un retour au corps locomoteur autre-
ent que par l'effet d'un quelconque « sport
n chambre », puisque demain le valide sur-
quipe de protheses en tout genre risque de
essembler comme un frere à l'invalide équipé
our contrôler son environnement sans se
éplacer physiquement 3.
ait, si l'espace — l'espace moteur de l'attrac-
n terrestre — est devenu depuis peu un
pace critique, c'est que l'espace réel des

imensions entières de l'activité physique de
tre est aujOurd'hui gravement menace de
ésintégration par le développement de

'espace virtuel de l'interactivité et la venue
'un espace cybernetique oó la téléprésence
 distance s'apprete à dominer, à l'échelle
ême du globe, la presence physique et

oncrete des individus.
 de temps avant l'autodissolution du groupe,
u printemps 1968, naus avions préparé une
xpérimentation grandeur nature de la fonc-

ion oblique A Nanterre. Intitulée l'Instabilisa-
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teur pendulaire n°1, nous devions vivre pen-
dant plusieurs semaines sur des supports
obliques, pour tenter de tester, sous contrôle
medical, les questions d'équilibration et d'ha-
bitabilité des pentes, ceci afin de determiner
au mieux le choix des angles des différents
espaces de vie. Les événements de Mai 68,
qui débuterent, comme on sait, sur le campus
de la faculté de Nanterre, interdirent cette
experience exemplaire qui devait inaugurer
une approche psychophysiologique de la
question du schema postural classique et
des possibilités pratiques de son dépasse-
ment. L'Histoire en décida aútrement.

1. PRIGOGINE (Ilya), La Fin des certitudes, Paris, editions
Odile Jacob, 1996.
2. Cf. VIRILIO (Paul), L'Espace critique, Paris, editions
Christian Bourgois, 1984.
3. Cf. VIRILIO (Paul), Llnertie polaire, Paris, editions Chris-tian Bourgois, 1990.
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APÊNDICE: 0 Estudo de Charleville

0 complexo cultural de Charleville foi um equipamento destinado para a
realização de manifestações culturais e para exposições comerciais de grande importân-
cia. Ele foi concebido em 1965 e se desenvolveu numa continuidade de mais de dez mil
metros quadrados de piso coberto. Tal complexo foi requisitado pelo prefeito de
Charleville e o Grupo do Architecture Principe realizou, além do projeto arquitetural de
tal complexo, seu pré-estudo técnico e financeiro.

Numa série de estudos: 0 efeito de capacidade, 0 lugar inclinado, Técnica,
Vinho e Parent detalham os princípios que nortearam a construção e comentam os pla-
nos oblíquos desta arquitetura que procura dar uma resposta estreitamente ligada ao
meio. Afirma Parent:

Esta arquitetura em plano alçado insere, no já existente, um novo
elemento construido. Este elemento arquitetural modifica a hierarquia
pré-existente e cria novas relações sem trazer anarquia para as antigas
relações. Este empreendimento encontra-se em ruptura com aquele de
uma arquitetura moderna dos últimos cinqüenta anos que soube tão
somente definir-se pela aposta de originalidade, ou seja, pela destrui-
ção visual do contexto (tornado sem significação), aumentando a in-
coerência a cada uma das suas manifestações. Pela dinâmica do incli-
nado, a arquitetura de seu tempo reencontra uma chance de síntese com
seu meio ambiente (C.P., "Estudo Charleville", 0 lugar inclinado).

No comentário ao projeto do Architecture Principe, F. Migayr6u afirma que,
mais do que qualquer outra disciplina, a arquitetura leva-nos a uma questão de direito,
As metáforas da fundação, da inscrição, do monumental, da codificação, sendo todas
rapidamente assimiladas a uma economia do tempo, da memória, da História. Caso se
estenda este campo de compreensão do século XVIII ao pós-guerra como sendo moder-
no, de acordo a Peter Collins, poder-se-á dizer que a arquitetura terá sempre sido parti-
lhada entre a definição de uma nova ordem e o limite de uma interrogação sobre o es-
paço. Todos os movimentos das vanguardas serão partilhados por esta tensão entre a
definição dos primeiros termos e uma materialização crescente da linguagem, dos pro-
cedimentos e dos meios da arquitetura.
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Do último postulado de uma continuidade do plano, da superfície mono-

cromática, de um espaço disponível para um brutalismo arquitetural ou pictural tal
como ele era analisado, por exemplo, por Reyner Báriham, nas cartas da deriva situa-
cionista, o Grupo do Architecture Principe parece, para Migayrou,

opor uma alternativa ao inaugurar uma ordem jurídica ligada a uma
compreensão abertamente topológica do espaço. Com a noção de obli-
quo, a oscilação não é simplesmente uma contribuição ou uma inova-
goo formal, ela condiciona uma outra determinação do espaço que pri-
vilegia o local e o descontinuo, que abre a um direito de uso (grifo
nosso) (F.M. "Manifesto de uma inscrição diferencial", O com-
plexo de Nevers, p. 148).

Justamente daí surgem nos textos de Vinho e Parent metáforas múltiplas de
fluidez que se opõem frontalmente ao vocabulário clássico da inscrição. Paul Vinho, ao
falar da guerra, indica que as velhas fachadas furadas foram uma lição de anatomia para os
jovens arquitetos e, a volta a criptas cimentadas, uma iniciação a origem de toda a arquitetura, e
Claude Parent faz o elogio da falha entre duas falésias inclinadas que oscilam (F.M., idem, ibi-
dem, p. 149). Cada um deles coloca a inscrição como um estado crítico, uma fratura, um
momento diferencial.

Noções como a instabilização pendular, a fluidez, introduzem-nos a uma
topotônica e, contra toda a idéia de fundação, o solo deve recompor-se, ele deve reen-
contrar sua qualidade litosférica. E, no entanto, aqui, afirma Migayrou,

a topologia não é simplesmente evocada como o instrumento de uma
nova busca espacial, pesquisa sobre as dimensões tragadas por Niklaus
Pevsner, Max Bill ou mesmo Nicolas Schoffer com quem trabalhou
Claude Parent (F.M., idem, ibidem p. 149).

A forte afirmação do valor do descontinuo, desse instrumento dinâmico de
uma requalificação onde a norma origina-se da ruptura, da disjunção, eis o que interessa
ao Grupo. 0 principio desta arquitetura consiste em reivindicar o direito que se recusa
inscrição, um direito sempre delegado, um direito aberto que reconfigura em permanên-
cia sua normatividade. Aqui o fluido opõe-se à velocidade, o efeito de capacidade nega a
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forma contra uma cultura da inscrição que termina por levar a uma atopia generalizada.

Migayrou acredita que, denim desse contexto o posicionamento de Parent e
Vinho deve ser colocado na perspectiva de um impasse do Grupo Espace que, no movimento de
André Bloc, buscava redefinir um espaço aberto e transdisciplinar, oriundo diretamente do neo-
plasticismo, escapatória de um racionalismo misturado a imagem da guerra, mas compreensão do
espaço que continuava ainda, cruelmente, impregnada de um idealismo ilusório.

Parent, durante bastante tempo arquiteto de Bloc, num número da revista
Aujourd'hui já havia mostrado sua distância de Le Corbusier. Migayrou reporta que
dizia ele ai em 1965: Liberar o solo tornou-se falso. Ocupar o solo no sentido militar da palavra
torna-se a única ação verdadeira (F.M, idem, ibidem, p.149). Por outro lado, a arqueologia
fotográfica dos bunkers do Muro do Atlântico feita por Vinho, tinha permitido afinar uma
análise sobre a relação do poder no controle territorial, levando-o a relativizar o valor do
domínio ligado A noção de inscrição. Talvez por isso

tização

o Principio da Arquitetura que reivindicava o potencialismo contra
a utopia é seguramente o primeiro manifesto de uma arquitetura cri-
tica que afasta um espaço geométrico fundamentalmente preservado
pelas pesquisas utópicas a respeito da aglomeração celular ou do pre-
tensioso Lque era] característico da época (grifo nosso) (F.M., idem,
ibidem, p. 149).

É então que a Igreja de Sainte Bernardette (1966) aparece como a concre-

exemplar de uma arquitetura negativa, um bunker quebrado ao meio
com a interpenetração de dois cascos, de duas metades em oscilação,
que, no centro da França, levanta-se como uma arquitetura da recusa,
arquitetura repulsiva que vai além, tanto de um subjetivismo do bru-
talismo, quanto do romanticismo de uma arquitetura alternativa
(F.M., idem, ibidem, p. 149).

Nesse sentido então, as construções da Igreja de Sainte Bernardette ou do
centro de Charleville desacreditariam o credo de um minimalism°, último positivismo
de um continuo geométrico, e inauguram uma ordem que se quer inicialmente antro-
pológica, uma arquitetura alimentada por uma prática social que terminará na definição
de um novo urbanismo. E é por isso que Migayrou poderá dizer que
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esta dinâmica critica, talvez aquilo que Vinho chamará 0 complexo
de Nevers, permanece um manifesto único na Europa face a uma
arquitetura sacudida por uma convulsão analítica de seus meios. 0
Architecture Principe desacredita toda estratégia de fundação, desloca-
lização permanente do espaço, tempo carregado pelo atraso, instabili-
zação onde o direito geométrico é posto no abismo (grifo nosso)
(F.M., idem, ibidem, p. 149).
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Introdução

A temática de Bunker-arqueologia faz parte de um dos eixos centrais na tra-
jetória do caminho teórico que Vinho articulará, mais detalhadamente, no desenvolvi-
mento da sua obra.

0 Muro do Atlântico2 não teve a divulgação que obtiveram, na Europa, a
Linha Maginot3 ou a Linha Siegfried4. Ele foi um sistema de fortificações concebido pelo
General Todt e possuía cerca de 1500 obras, mas o desembarque das tropas aliadas a 6
de junho de 1944 tornaram-no obsoleto.

No Prefácio da obra Vinho comenta, como a interdição ao público, em ge-
ral, do litoral europeu, devido as construções bélicas que ai se fizeram no decorrer da II
Guerra Mundial, impediu-o igualmente de descobrir o mar, até o verão de 1945. Ora, a
descoberta do horizonte marinho faz, para ele, parte de um fato de consciência, cujas
conseqüências são, na realidade, desconhecidas. Assim é que, a imensidão e a signifi-
cação deste continente liquido estarão, para Vinho, ligadas a este campo de batalha, de-
sertado por um exército cujo interesse a seu respeito parou, subitamente, de existir.

No confronto desta nova experiência tratou-se, pois, de articular uma apari-
ção que lhe fazia face: a da linha do horizonte marinho, acompanhada do brilho e da
transparência dessa atmosfera próxima do mar, esse grande refletor, diz-nos. Mas, ao
mesmo tempo, denotava um desaparecimento: aquele de uma fronteira que o exército
havia abandonado. Efetivamente, diz Vinho, nessa articulação prodigiosa entre

a verticalidade luminosa e a horizontalidade liquida que compunham
um clima surpreendente (...) eu compreendi que se tratava sobretudo
de uma intuição mas também de uma convergência entre a realidade
da construção (a do Muro do Atlântico) e a da sua implantação â beira
do Oceano (p.10).
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Passamos a compreender como a atração que desencadeou seu estudo dessa
construção insólita representada pelo bunker5 parece aqui consubstanciar a convergência
entre a realidade da construção real e aquela da intenção imaginária da sua implantação
beira-mar, pela estratégia militar.

De fato essa convergência aponta para a preocupação permanente do trâ-
mite entre a realidade material de uma construção erigida pelo homem e, mais ampla-
mente, por sua cultura, ou ainda, do trâmite entre o agenciamento da materialidade con-
creta de um edifício, ou seja, a de um habitáculo, e aquele da imaterialidade da dimen-
são imaginária que está imbutida na escolha de um território, ao invés de um outro, ou
seja, a da instituição de um habitat.

Assim é que, no decorrer de um caminho percorrido, o desejo de repouso
ou de proteção almejada pelo homem, coteja aquele de uma intenção de transformar
essa parada num sitio que possua características de segurança, de domínio sobre a na-
tureza circundante ou sobre o inimigo, de beleza, enfim, de elementos que tornem pos-
sível projetar/intencionar uma aglomeração futura de maior alcance e duração no espa-
ço e no tempo.

Desse modo, o material e o imaginário convergem na formatação de um es-
paço/território e de um tempo/ projeto que, capazes de estabelecer dimensões, tornam
os homens aptos a construir e a habitar o espaço e o tempo dos seus mundos instituidos.
Vinho procura, assim, evidenciar essa conexão intima entre o habitáculo, ou seja, entre a
concretude, a materialidade daquilo que é construido num espaço físico determinado, e
entre o habitante, em posse da imaterialidade de um pro-jectum para essa construção que
se erige e que, como tal, busca perpetuar-se através de um imaginário de permanência
na memória.

Mesmo se o homem, via de regra, pareça senão desconhecer, pelo menos
minimizar acintosamente a realidade e a importância de tal conexão, Vinho está deci-
dido a evidenciar a importância da materialidade desse suporte ao qual se ancora todo e
qualquer projeto de habitabilidade, ou seja, a do espaço.

Desconhecer as intimas conexões, bem como as mudanças que se efetivam
nas diferentes maneiras de conceber, de medir, de ocupar a densidade real do espaço,
levam-nos, queiramos ou não, a colocar em perigo as possibilidades mesmas do nosso
projeto de habitabilidade dentro dos contornos oferecidos pela Terra.

Ele inicia assim esta obra sobre o Bunker-Arqueologia, mostrando como a mu-
dança da sua própria percepção a respeito da problemática vai deslocar seu interesse
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que até então havia-se centrado nos vestígios da Segunda Guerra Mundial para uma
busca do deciframento, por assim dizer, da ilustração de uma história, a da Guerra To-
ta16.

Desenvolvendo um trabalho conceitual original, que será discutido detalha-
damente no seu livro Guerra Pura, a militarização do cotidiano7, ele vai redimensionar a
questão da evolução dos meios técnicos que formataram as grandes mudanças transcor-
ridas entre alea II Guerras Mundiais, bem como suas conseqüências no dimensiona-
mento do espaço. Na verdade, o desenvolvimento vertiginoso de uma tecnologia nu-
clear acoplada a uma, não menos intrusiva logística, fará desta II Guerra, uma 'Guerra
Total, cujas conseqüências vão delimitar tanto a concepção quanto a construção da ter-
ritorialidade atual.

A Guerra Total diz respeito não s6 a um projeto que dirige, por assim dizer,
o ideal de construção de um mundo imaginário e simbólico em torno de valores e obje-
tivos, cada vez mais desigualitariamente partilhados. Mas ela passa, igualmente, a fazer
uso de um espaço concreto, de uma territorialidade demarcada, desconsiderando acin-
tosamente os impactos efetivos que uma dissuasão generalizada provoca no âmago da
sociabilidade e, consequentemente, da habitabilidade planetária. Talvez por isso mesmo
Vinho traga para o centro da sua obra a análise do monumento monolítico da Moder-
nidade: o bunker3. Ele é um monumento para o qual procuramos evitar dar classificações
e, a respeito do qual, não nos sentimos inclinados a esboçar opiniões criticas. A pode-
rosa contextualização sintomática da nossa cultura que ele nos oferece ficou, até a che-
gada de Vinho, sendo à margem e relegado As figuras de um acaso que costuma agrupar
vestígios, traços aleatórios e sem conexão lógica aparente, pelo menos foi entregue A
fatualidade das coisas de um passado guerreiro doloroso e ultrajante que não conviria
rememorar. Com nosso autor trata-se, através desse monumento, de apreender um espaço
que nos acompanha e trap, bem mais do que queremos acreditar, o nosso destino e o da humani-
dade que, simbolicamente, constrói-se através de nós (p.11).

Dentro de tal contexto as perguntas do autor seguem-se umas após as ou-
tras, pertencendo a diferentes centros de interesse. Como justificar, por exemplo, através
do bunker, o estabelecimento de uma analogia entre os ritos funerários e a arquitetura
militar? Como compreender essa situação espacial aberrante, essa construção de espera
frente ao infinito marinho? Seu objetivo precipuo seria, fundamentalmente, a defesa de
um lugar de passagem?9
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Por outro lado, quando Vinho nos fala da sua sensação de esmagamento, ao
entrar dentro do bunker, podemos pensar que, ao compreender, através dessa experiên-
cia, tanto física quanto imaginária, que o impacto causado pela convergência espacial
entre habitáculo e habitat, efetiva-se para ele, habitante, como um lugar de passagem sui
generis e, através do qual, é capaz de analisar esses fenômenos presentes, tanto na sua
própria quanto em outras culturas do passado.

Vemos então que, a analogia, por exemplo, que ele estabeleceu entre o ar-
quétipo funerário e essa arquitetura da organização Todt e que delineou o Muro do
Atlântico, possibilitou-lhe entender em que medida, talvez, ambos buscassem, funda-
mentalmente, organizar um espaço religioso de proteção para a vida e de preparação
para a morte. Dito de outra forma, talvez se possa intuir, através das construções desse
espaço, até que ponto o bunker mostra-se capaz de preparar-nos para a vida e para a
morte. E isto porque, se, por um lado, a concretude espacial da sua construção de cimen-
to busca proteger a vida humana, pelo outro, o espaço imaginário propiciado pelo pro-
jeto que o constitui, lança-a através de uma guerra datada e exponenciada no e pelo mo-
numento que ele representa, a dimensão propriamente mítica de uma Guerra Total, apa-
rentemente sem fim no espaço e no tempo da Terra. Talvez por isso, num repente estes
maciços alojados nas cavidades dos interstícios urbanos, ao lado da escola, do bar do bairro, da-
vam a interrogação sobre o contemporâneo um novo sentido (...) e nos assinalavam um outro mo-
do de vida, uma ruptura na apreensão do real (p.12).

Com efeito, a compreensão de uma naturalidade escandalosa dos bunkers
que pareciam, erigir-se em conformidade As figuras dos corpos circundantes, era a mes-
ma que lhes outorgava um caráter antropomórfico. Estabelecia-se através disso uma es-
pécie de identificação dessa construção ao ocupante alemão como se este último ao partir
tivesse esquecido seu capacete, seus pertences, e, de certa forma, deixado um pouco dele em todos
os lugares ao longo de nossas costas (p.13).

E a partir dai que a construção-bunker passa a ser, para Vinho, uma arqueo-
logia que, ao explicar o passado através dos monumentos, por assim dizer, figurados,
estará em relação com a essência daquilo que ele chama de fato arquitetônicol° e, A par-
tir do qual ele interrogará esse tipo de fortificação européia, essa fortificação agora va-
zia. E, ainda como um monumento arqueológico, o bunker funcionará para ele como
uma premonição de meus próprios movimentos (p.14), fazendo-se, assim, da porta: boca; da
janela: olho, e onde os diferentes volumes estão, no interior do bunker, estreitos demais para
uma atividade normal, para uma atividade real do corpo (p.14).
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Um por um, são analisados os elementos através dos quais o monumento
estabelece esse jogo inanimado com seu visitante. Para começar, a porta estreita e blin-
dada, de difícil abertura, é dissimulada pela grossura do enquadramento de cimento,
com sua abertura de aço e seus sistemas de enclausuramento. Tudo aqui fala-nos de
uma pressão formidável tal como aquela que sofrem os submergíveis. As bocas de fogo,
os embocamentos são o lugar por onde a arma cuspirá seus projéteis. Este é o núcleo da
casamata e, como tal, é o elemento arquitetônico através do qual se exprime a função do
bunker. Segue-se a cripta que guarda as munições, os pequenos entalhes sem grande
visibilidade, com um espaço muito restrito, através dos quais pode-se observar a proxi-
midade imediata. Assim, diminuído na sua atividade física, mas atento, ansioso a respeito das
probabilidades catastróficas de seu meio ambiente, o habitante destes lugares de perigo é oprimido
por um peso/gravidade singular: na verdade ele já possui ai esta rigidez cadavérica que a proteção
do abrigo deveria evitar-lhe (p.16). Enfim, instala-se a pergunta no âmago dessa fortificação
que, ao proteger, oprime e esmaga: na e da mesma forma não nos terá ela submetido ao
paradoxo da Guerra Total pré-figurada, escandalosamente, na arqueologia do bunker?

2.1.1 - O espaço militar

A invasão foi diferente de acordo com o tempo da invenção das máquinas
de arruinar

J. Errard

Através desta citação, Vinho mostrar-nos-á a especificidade sui generis dessa
ocupação do espaço pela maquindria militar, e descreverá seu desenvolvimento, em
concomitância, com aquilo que ele nomeará muito apropriadamente a invenção das
energias de sintesell, criadas, estas últimas, pela aceleração crescente das velocidades do
conjunto dos veículos utilizados nesse espaço.

Sabemos que o campo militar é sempre um campo de ação e, nessa medida,
. ele é capaz de sobrepor, aos movimentos tectônicos e geomorfológicos tomados em con-
sideração por parte dos geólogos, as potencialidades da utilização de sua configuração
espacial. E dessa forma que, tanto os diferentes meios de comunicação quanto os de
destruição assignados pelos militares, nos mostram a dinamicidade de uma geografia e
de uma topografia guerreiras que merecem nossa atenção. Ainda aqui podemos com-
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preender como o progresso dos armamentos e das manobras militares causam o pro-
gresso da representação do território, como se a função da arma e aquela do olho fossem indi-
ferentemente identificáveis uma à outra (p.17).

Verificamos que, na medida em que se efetiva uma metamorfose dos obje-
tos militares em projéteis, a construção das infra-estruturas estratégicas e táticas para o
encurtamento das distâncias, no decorrer dos diferentes períodos históricos, vão expri-
mir essa .espécie de contração do mundo que tomará proporções espantosas através do
poderio dos instrumentos científicos introduzidos na guerra moderna. A propalada con-
quista do espaço pelos militares e pelos científicos não é mais, como foi no passado, a
conquista do habitat humano. Ela se desenrola como uma invenção de um continuum ori-
ginal que mantém tão somente uma relação longínqua com a realidade geogrcifica (p.18).

necessário que atentemos para aquilo que Vinho chama o tapete das trajetó-
rias12 de cada cultura, de cada civilização para que, dentro de tal contexto, passemos a
vislumbrar a hierarquia das velocidades que existe na história das diferentes sociedades.
Constataremos então que: o trajeto do objeto, assim como o do sujeito, veicula, seguidamente,
um valor desapercebido, e o aparecimento de um novo sistema infra-estrutura-veiculo sempre re-
voluciona a sociedade ao perturbar, ao mesmo tempo, o sentido da matéria, o das relações
sociais e, logo, a da integralidade do espaço social como um todo (grifo nosso) p.19.

E no enquadramento dessa trajetividade que a velocidade superior dos
diferentes meios de comunicação paralelamente aos de destruição assevera-se, nas mãos
dos militares, um meio privilegiado de uma transformação social permanente e secreta, um pro-
jétil para a destruição do continuum social, uma arma, um implosivo (p.19).

A conjunção tecnológica empreendida entre o veiculo e o projétil faz-nos
ver o quanto, na verdade, ambos nada mais são que partículas que, sem parar, desenvol-
vem a área da energia no seu mais amplo espectro.

Se Vinho nos mostra o quanto a conquista da terra apareceu, inicialmente,
como a própria conquista da violência da energia, é para indicar, à partir desta última,
como a máquina conseguiu põ-la em funcionamento para melhor orientar a matéria. Em
seguida ainda, com o surgimento do motor, será possível, por assim dizer, condensar13 a
violência dessa energia para dar-lhe um campo e uma duração maiores. Trata-se, assim,
na globalidade dessa trajetória, do estabelecimento de um continuum que não é aquele
do habitat humano mas um lugar da violência e de sua irradiação, o que nos leva, in-
dubitavelmente, a uma ampla desintegração, tanto ecológica quanto socia114.
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Assistimos a uma estruturação e a uma geometrização da paisagem social
que nos leva a uma crise da energia que, por sua vez, desenvolve uma energia da crise.
E, quando Vinho fala nesta conjuntura da crise, ele fala no surgimento de um corte entre
a realidade - a materialidade do habitat humano - e a irrealidade - a imaterialidade de um poder
que se apóia tão somente na violência da energia e na extensão sem cessar aumentada de seu
campo (p.21). Ou ainda, dá-se um corte entre o território humano e o continuum da vio-
lência projetada pela maquinaria. Este corte, como não podia deixar de ser, reporta-se
também as diferenças entre dois pensamentos estratégicos do mundo contemporâneo
no que diz respeito as guerras: o oriental e o ocidental. Com efeito, o aparelho -militar-
-rural do Oriente tende a estender sua duração do tempo de guerra. Para tanto mobiliza
as massas na direção de objetivos de sobrevida ativa ou passiva, direta ou indireta, assi-
milando catástrofes naturais, acidentes e conflitos restritos a um mesmo e único com-
bate, o que faz com que a luta de classes, facilmente, possa estender-se a todas as dimen-
sões da vida cotidiana.

No aparelho militar-industrial do Ocidente, o tempo da guerra tende a de-
saparecer, na medida em que toda a energia dos exércitos visam um sucesso total e rá-
pido sobre o adversário, e obviamente, não podemos deixar de pensar aqui ao status quo
de instantaneidade do aparato nuclear.

Dos anos que duravam as guerras de 1870, 1914, 1940, passamos para os
dias em 1967 e 1973, nas guerras do Oriente Médio. Não sem lembrar, no entanto que,
pelo outro lado, a necessidade de atualização dos meios tecnológicos, respondendo a
uma maior sofisticação, exige uma longa duração da inovação e da produção, o que nos
conduzirá a uma luta tecnológica infindável durante o tempo de paz.

Essa oposição estratégica fundamental entre Oriente e Ocidente não se res-
fringe as diferenças que eles mantém entre o rural e o urbano, mas estabelece-se em opo-
sição aqueles que são territorializados, e aqueles que, tendem sem cessar a dissipar-se na
conquista da totalidade dos elementos, na pura espacialidade: o mar, o céu, o espaço vazio (p.23).

Isso levará Vinho a afirmar que, finalmente, não incorremos em nenhuma
contradição ao dizer que, para as potências militares-industriais é o estado de paz que
domina, enquanto que para as potências militares-rurais é o estado de guerra o predo-
minante. Eis o motivo pelo qual aquela ruptura entre esses dois tempos do aparelho mi-
litar que costumava existir no seio de uma mesma nação - o de paz e o de guerra -
partilhará, amanhã, o mundo inteiro.



118

2.1.2 - A fortaleza

Por ser, ao mesmo tempo, prospectiva e retrospectiva, na medida em que
suas fortificações são a conservação de um poder mas, igualmente, a conservação do
conjunto das técnicas de combate, a guerra nos obriga a colocar a questão do híbrido no
exercício da sua arte. E isso porque, nessa arte, o instrumento não é jamais estritamente
funcional, e o julgamento ai se estabelece à partir da sucessão dos usos. É sob tal ângulo
que Vinho analisa o aspecto das armas e dos sistemas de armamentos utilizados e reuti-
lizados nos diferentes conflitos.

Efetiva-se nessa mistura indistinta de usos e utensílios, a formação de ver-
dadeiras populações das mais diversas procedências. Com efeito, nesse sentido, o sis-
tema de fortificação do Muro do Atlântico, erigido pela Organização Todt, ao reunir os
grupos sociais e étnicos diferentes ern contingentes enormes mostrava igualmente que,
para além das dimensões da obra com seus vários milhares de quilômetros, a defensiva só
é real se ela coloca as massas em movimento (p.28). Essa organização defensiva ligava-se,
assim, As necessidades requisitadas pelas construções como também àquelas psicológi-
cas e políticas, à participação das populações concernentes, e ao esforço de defesa e de
proteção de todos frente ao desembarque dos aliados.

Vinho relata-nos como, por exemplo, nos anos de 43-44, recomendava-se a
todos que construíssem uma trincheira no seu jardim, no seu pátio, procurando manter
sua família abrigada. A fortaleza com seu valor psicológico considerável unia assim o
ocupante ao ocupado e dava uma identidade àquele que não a possuía.

A vitória da guerra relâmpago (Blitzkrieg)16 havia levado inevitavelmente a
Alemanha nazista a vislumbrar seu futuro sobre o mar ou a engajar-se a Oeste na defesa es-
tratégica. Sob tal enfoque, os bunkers do litoral europeu são, desde seu inicio, os monumentos
funerários do sonho alemão (p.29). E, continua Vinho: é dos fantasmas de um homem que temia
avançar sobre a água que nascerá o último muro do Oeste, 0 Muro do Atlântico, frente ao vazio,
a esta extensão que se move e é perniciosa, povoada de ameaças (...), pois que Hitler reencontra-
rá face ao mar os medos antigos: a água, lugar da loucura, da anarquia, dos monstros, e da mu-
lher também... (p.30).
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Por desconhecer ou procurar ignorar a atmosfera e a hidrosfera, prendendo-
-se dessa forma ao forte sentimento da limitação do solo, 6. litosfera, com a sua angústia,
seu terror do fim, do limite, a claustrofobia nazista vai dominar todas as formas da Se-
gunda Guerra Mundial e, acredita Vinho: eis ai a causa principal da derrota alemã.

Por outro lado, ficou evidenciado no movimento defensivo dessa Segunda
Guerra, o desenvolvimento extraordinário dos sistemas de alerta, ou seja, do arsenal
eletrônico que, desde então, vai chamar-se de arma invisível. Meio a esses sistemas de
detecção e de telecomunicação assistimos ao aperfeiçoamento da tele-medida ótica, da
radiofonia e do radar que vinham da guerra de 39-45, Também ai desenvolver-se-á a
arma nuclear, ou seja, o que virá a ser a contribuição estratégica essencial da Guerra To-
tal. Fld ainda que lembrar o desaparecimento da invisibilidade dos alvos com a arma
anti-aérea noturna, fator que, sem dúvida, vai beneficiar o sentimento e a efetivação
técnica da ubiqüidade. Surgirá dai uma artilharia que atravessará todos os obstáculos,
que não é mais cega e que vê, antecipadamente. t esta visibilidade integral que vai tornar
transparente o espaço da nova guerra, enquanto o tempo é reduzido pelos sistemas de previsão e
pré-vidência (p.31).

Com os sistemas de previsão surge uma nova defesa que não só antecipa os
atos do adversário, mas passa a predizê-los. Com isso surge também a velocidade das
novas armas e ter-se-á uma automação da perseguição que, após a guerra, vai levar ao
desenvolvimento da informática e dos calculadores estratégicos que vão transformar a
política de guerra. t, finalmente, dessa forma que se articula um sistema de transmissão
que passará a favorecer o sistema de controle total e imediato da autoridade suprema sobre os
executantes, sobre o poder, e doravante, num domínio direto sobre o ator, qualquer que ele seja
(p.32). 0 espaço e o tempo comprimem-se sob esse sistema de controle e o perigo pode
ser, por exemplo, vivido ao mesmo tempo por milhares de ouvintes que, através do rá-
dio, sentem-se atacados e protegidos. Na ausência do espaço tornou-se necessário ter
tempo, o tempo da reação. A sobrevivência necessita agora da transparência, da ubiqui-
dade e de um conhecimento total e instantâneo. Quer-se ter o conhecimento das ações
do adversário e uma antecipação de seus projetos.

A propaganda e a espionagem transformam-se facilmente em fenômenos de
massa e, da mesma maneira que o meio havia sido sobre-exposto, desancadea-se uma
sobre-exposição social. Paralelamente A guerra psicológica, começa uma guerra eletrô-
nica que vai transformar milhares de civis em delatores potenciais dos suspeitos de to-
dos os tipos. A informação e o controle social tornam-se, dessa maneira, os elementos
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fundamentais no espirito de defesa: eis como vai surgir uma das formas do combate civil
para o cidadão do Estado totalitário, para o habitante da Cidadela Europa (p.34), finaliza Vinho.

2.1.3 - O monálitor

Ainsi étais-je, comme à l'intérieur des pyramides ou dans la
profondeurs des catacombes, confronte avec le génie du temps que je
voyais comme une idole,sans le reflet animé des finesses techniques et
dont je comprenais fort bien l'énorme puissance18.

E. Jiinger (Jardins et routes, Paris, Plon, 1951)

0 bunker nos aparece como um dos raros monumentos monolíticos na
arquitetura moderna. A diferença da maior parte das construções de guerra, o bunker
não tem um centro de gravidade. Isto permite que ele, por assim dizer, flutue, quando o
solo vizinho sofre qualquer impacto por parte dos projéteis. Para Vinho esta homo-
geneidade e este monolitismo nos dill muito sobre as condições da guerra moderna.

Após o surgimento da artilharia, a guerra passará a ser interpretada, não só
pelo seu caráter de uma construção defensiva, como passará a fazer concorrência as
forças naturais. Assim é que fogo, gases, fumaça, criarão uma espécie de clima artificial
no próprio momento do combate. É mesmo nesse sentido que a invenção desse aspecto
da guerra estará na origem da poluição, saturação, desequilíbrio biológico, e, a partir do
qual, essa arte da guerra procura instituir um lugar impróprio ao homem al, onde se encon-
trava seu habitat natural (p.37). Ainda mais tarde, o aparecimento da aviação e da guerra
química vão contribuir para esse estado de coisas sob o qual deve-se considerar a pró-
pria arquitetura da Segunda Guerra Mundial.

Fato é que, mesmo antes do aparecimento da arma nuclear, as possibilida-
des do armamento militar fazem com que o mineral se aparente à fluidez de um liquido
e, com a exceção da pedra, toda a terra assemelha-se 6. movimentação do oceano: eis o
que Vinho prognostica como o primeiro tipo de mutação na desintegração do território
físico.

Com efeito, o principio que rege o armamento busca essa des-construção:
inicialmente através do corpo do homem, na sua couraça, depois nos muros construidos
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para a sua proteção e, finalmente, nas condições mesmas do habitat humano que se
tornam o objetivo dessa desestrut-uração-destruição. E, aquilo que a guerra biológica faz
para a fauna, a guerra ecológica faz para a flora e, a guerra nuclear, - através das suas
irradiações - fará para a atmosfera19.

Nessas novas condições, a arquitetura militar que, até então, havia feito
uma organização geométrica da paisagem, através dos fossos, dos aterros, das torres,
dos desvios, não poderá mais cumprir sua missão. Esse clima artificial das novas armas
vai exigir que a construção militar responda exclusivamente ao artificio20 (não nos es-
queçamos que entre alea II Guerra Mundial construiu-se a Linha Maginot, uma for-
tificação totalmente subterrânea).

Passa-se da exploração da superfície do planeta para a sua espessura e, ago-
ra, só a profundidade é considerada capaz de proteger contra o poderio das novas ar-
mas: o distanciamento que o homem de guerra buscava face ao inimigo transmuta-se no
seu adentramento no solo. 0 campo de guerra estende-se agora A totalidade do espaço e
a paisagem natural é substituida por uma paisagem original onde tudo é volátil e pode,
literalmente, pegar fogo. Eis que a arte moderna da guerra transforma a terra num pseu-
do-solo, através de uma volta momentânea a um estado gasoso (p.39).

O cimento como material do bunker resistente As bombas, aos gases asfi-
xiantes e ele é exatamente construído para essa nova realidade climática: seu volume é
restrito, seus ângulos arredondados, as paredes grossas, os diversos tipos de ocultação
das suas aberturas mostram-nos como ele é uma espécie de máquina de sobrevivência.
0 Bunker nos fala de um estranho mundo onde a ciência e a tecnologia desenvolveram as pos-
sibilidades de uma desintegragio final (p.40).

partir de 1940 as condições da estratégia naval vão estender-se ao conjun-
to dos métodos de combate e, a conquista da terceira dimensão pelo exército aéreo e a
extensão da ofensiva submarina vão dar ao segundo conflito mundial seu volume e, o
domínio do céu completará o da profundidade dos mares (p.40).

A construção dos bunkers pela Organização Todt vai assim mostrar-nos co-
mo o ataque da Fortaleza Europa dar-se-á na terceira dimensão do espaço militar, onde
o espaço foi finalmente homogeneizado, a guerra absoluta tornou-se realidade, o monólito seu mo-
numento (p.40). Nesse contexto, as necessidades de dispersão territorial vão fazer crescer
a importância das comunicações mas, mostrarão também, suas vulnerabilidades. As es-
tradas e os aeroportos representam os últimos equipamentos de superfície: quer-se ago-
ra que eles sejam móveis, desmontáveis... . Essa ambivalência generalizada dos instru-
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mentos da guerra moderna assinalam a desmaterialização do solo e trazem à tona a
organização da nova defesa.

A inter-penetração de hidrodinamismo e aerodinamismo vai efetivar uma
confusão entre o animado e o inanimado no próprio surgimento da arquitetura aeroes-
tática presente, por exemplo, nas chamadas fortalezas voadoras que sobrevoam os
bunkers e os submarinos.

0 meio natural torna-se hostil e este imperativo modifica, tanto a vestimen-
ta, ou seja, o uniforme, quanto o habitat, ou seja, o bunker, mostrando dessa forma que a
relação entre o vestuário e o habitat 6, no período de guerra, muito intima. Isso de tal
forma se dá, que a identzficação da couraça do corpo a couraça de pedra leva-nos a consideração
de outras analogias entre formas do corpo territorial e aquelas do corpo animal: a garganta, o mu-
ro de sustentardom, as saliências arredondadas22, últimos exemplos de um torrão de cultivo23
identificado à Terra Mae (p.42).

0 que se torna importante ressaltar é que todas as condições da construção
foram modificadas pelo artificio da guerra e que a efetivação das cidadelas ao longo da
história faz parte, por um lado, da evolução do valor das posições políticas do Estado e,
por outro, da invenção permanente dos novos modos de combate. E mesmo por isso que
a inteligência militar cria, não somente as bases de Uma nova paisagem — a da guerra —,
ao organizar o território social através de seus caminhos estratégicos e de suas fortale-
zas, mas ela cria atmosferas que fazem coabitar o tempo da paz e o tempo da guerra24.

A fortificação responde ao acidental e nisso ela luta permanentemente, riva-
lizando com os fenômenos naturais tanto em relação ao seu poder quanto à sua duração
e, por isso mesmo, a antecipação e a ubiqüidade são necessidades da guerra. No entan-
to, trata-se de constatar que nunca a produção armamentista civil demonstrou uma von-
tade prometeica com tanta violência como a que se verifica na origem da civilização in-
dustrial. Se a máquina de guerra é o arquétipo da maquindria industrial, nesta última a
síntese da vestimenta e do habitat do combate duplica-se aquela do veiculo que reduz, ao mesmo
tempo, o espaço e o tempo (p.43).

Assim, na medida em que a arquitetura defensiva é instrumental, em que
ela existe menos enquanto tal, e, bem mais, em vistas de um fazer: habitar tal lugar não é
tanto um permanecer mas um revestir-se para um ato do qual o bunker é um instrumento [...] e
o resultado de linhas de forças (p.44).

Ao longo da sua análise da arquitetura do bunker Vinho estabelecerá a in-
fluência das trocas que se estabelecem nesse limite continental constituído pelo Muro do
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Atlântico: o espaço aéreo, o espaço marinho, e o fim das terras emergentes. Esses blocos
de cimento aparecem, na verdade, como os últimos enjeitados da história das fronteiras.
Como objeto autônomo, o bunker liga-se ao seu meio por uma relação que e, não somen-
te aquela da forma ao fundo mas, inversamente, do fundo à forma. Sem fundação, ele
flutua num solo que deixou de ser um sustentáculo para o seu equilíbrio, mas uma ex-
tensão móvel e aleatória que se aparenta, prolongando-a, àquela da própria extensão
marítima.

As formas imponentes dos bunkers que compõem o Muro do Atlântico são a
conseqüência do armamento adverso, do poderio de fogo dos exércitos. Mas o bunker
não é a expressão de uma arquitetura neo-clássica do nazismo, mas sim, oriundo da
história das armas e dos obstáculos para defesa. Ele baliza um espaço militar que era o
do Ultimo jogo da guerra, jogo que todas as nações do mundo elaboraram e aperfeiçoa-
ram juntas no decorrer do século passado. 0 hunker do Muro do Atlântico chama menos a
nossa atenção em relação ao adversário de ontem e bem mais a respeito da guerra de hoje e de
amanhã: a Guerra Total, o risco em todos os lugares, a instantaneidade do perigo, a grande mis-
tura do militar e do civil, a homogeneização do conflito (p.46).

Olhar para ele é poder observar nossa própria força de morte, do nosso mo-
do de destruição, da indústria de guerra. Como abrigo, o bunker nos assegura uma so-
brevivência, aparentando-se a uma cripta25, ele pré-figura um uma ressurreição, e se
assemelha a um veiculo que leva para além do perigo. Através dele é o essencial mesmo
de um sistema de obstáculos de superfície que desaparece, e abandonado na areia do litoral
como uma carcaça de uma espécie desaparecida, o bunker é o último gesto teatral do fim de uma
parte da história militar ocidental (p.46).

Na sua mistura heteróclita, essa fortificação tomou-se um agenciamento de
espécies diferentes: o mineral e o animal encontram-se ai curiosamente: como se a última
fortaleza simbolizasse todos os tipos de couraças da carapaça, do quelônio ao blindado, como se o
bastão da superfície, antes de desaparecer, expusesse uma última vez seus meios, seus métodos, na
ordem do animado quanto na do inanimado (p.47).

0 Muro do Atlântico, última cidadela, aparece-nos como um conservatório
militar nas margens européias, subsumindo todos os meios disponíveis, desde as anti-
gas fortificações portuárias e armamentos arcdicos, e representando a mistura de gêne-
ros que confunde as pistas. Ele sintetiza a arte da defesa onde todas as astúcias foram ai
colocadas 1.1 e a intensa propaganda que rodeou a edificação das fortificações da Segunda Guer-
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ra Mundial revelava muito bem o caráter de atuação, seu lado necessariamente espetacular
(p.48).

2.1.4 - Posfácio

As reflexões feitas por Vinho no posfácio ao Bunker Arqueologia, com data de
12 de julho de 1991, traçam um paralelo entre o lançamento operacional dos foguetes V2
(primeiros satélites-espiões)26 sobre Londres, em 1944/45, e o desembarque no solo
lunar em julho de 1969.

Este paralelo procura indicar-nos o quanto a balfstica27 dos mísseis intercon-
tinentais não faz mais parte de uma topografia ou de uma geografia das regiões, mas a
rigor, termina por dizer respeito a uma astronomia. E como se, ao atingir a velocidade
de liberação28, os foguetes estratosféricos permitissem ei guerra de livrar-se de todo tipo de
limite, lançando, paralelamente, as sociedades humanas na obrigação de uma dissuasão e num
equilíbrio partilhado do terror que, logo levará a Europa e o mundo inteiro, nos tormentos de uma
angústia coletiva, ao futuro mesmo da humanidade (p.197).

Os bombardeios de Hiroshima e de Nagasaki vão transtornar não somente a
estratégia como o conjunto da geopolitica das Nações. Com efeito, depois de alguns sé-
culos, as armas de destruição suplantam as armas de obstrução, estas últimas represen-
tadas pelos abrigos, couraças, fortificações, etc. A bomba, inicialmente nuclear, logo
após, a termo-nuclear em 1951, já não consegue ir além do seu próprio poderio. A arma
atômica marcará assim, uma fronteira da guerra e a paradoxal segurança de uma des-
truição mútua para os adversários desse jogo nulo, levando-os a criar um conjunto de
táticas, de outras estratégias e, sobretudo, uma poderosa logística. A corrida arma-
mentista passa pois a representar uma nova forma de guerra - industrial e cientifica - e
cujos efeitos na economia das Nações mostrar-se-ão catastróficos.

0 essencial, no entanto, vai esboçar-se no esforço intelectual dos científicos
em imaginar maneiras mais suaves para além do tudo ou nada de uma guerra atômica
total. Sera este tipo de resposta flexível desejada pelos americanos aquela a levar a um
relançamento paradoxal do armamento convencional e, sobretudo, a uma miniaturiza-
ção das cargas e A precisão das armas e de seus vários projéteis. Esse complexo mo-
vimento militar-industrial acompanhará a passagem da guerra fria A coexistência pa-
cifica e, finalmente, aos timidos esforços feitos na direção do desarmamento29.
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Não se pode mais pretender separar uma bomba suja, A espera do desenvol-
vimento de armas puras, capazes de fazer, enfim uma bomba limpa, como era chamada
a bomba de neutrons. Mesmo porque, naquilo que dizia respeito A defesa passiva, ela
reforçava as necessidades de dissimulação que a artilharia e os bombardeiros aéreos
haviam já desenvolvido.

Por outro lado, os efeitos indesejáveis das impulsões eletromagnéticas, que
aparecem como o resultado da explosão nas alturas das armas de forte poder, exigem o
fortalecimento do conjunto das instalações das telecomunicações e o espaço da guerra
desloca-se, assim, de um meio geofisico e físico para um meio micro-físico das ondas e
das radiações eletromagnéticas.

As pesquisas científicas provenientes da militarização da ciência, e não so-
mente da indústria, vão seguir com o prolongamento de estudos sobre o velho radar30,
na inovação dessas armas eletromagnéticas capazes, tanto de enganar o adversário
quanto de guiar seus próprios projéteis na direção dos alvos. Doravante, aquele capaz
de controlar de melhor forma o espectro eletromagnético deverá também ganhar a guerra.

Quando em 1983, Ronald Reagan lança sua iniciativa de defesa estratégica
(Star War)31, ela marcará uma virada na inteligência militar dos conflitos na medida em
que esse projeto, de alto teor utópico, buscará urna simulação global para o aniquila-
mento nuclear. 0 famoso escudo espacial, ao utilizar as altas esferas do espaço circun-
terrestre, seria capaz de instalar uma espécie de linha Maginot em suspensão acima da
terra... . Isso, evidentemente, lançará os russos num investimento econômico insuportá-
vel e, no fim dos anos 80, levará ao desabamento dos países do Leste.

Efetivamente, essa iniciativa de defesa estratégica americana vai fazer com
que, entre 1945 e 1990, tanto a defesa quanto a fortificação das nações sofra uma pro-
funda mutação. Frente Aquilo que se poderia chamar de guarda-chuva nuclear america-
no, a Europa escolherá abandonar o domínio da realidade objetiva e de refugiar-se, aos
poucos, na corrida dos armamentos, no segredo dos laboratórios e das firmas indus-
triais, trabalhando no desenvolvimento de novos sistemas de armas.

Mas, voltemos A evolução do espaço militar durante os 40 anos que nos se-
param do imediato pós-guerra. Sucedem-se ai dois períodos maiores:

1 - um período quantitativo onde o poderio explosivo e o número de má-
quinas são maiores que suas qualidades intrínsecas;

2 - um período qualitativo mais recente onde a redução desse poderio des-
truidor vai de par, para começar, com o crescimento da precisão de orientação dos mis-
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seis e a fraca dispersão de suas chegadas e, em seguida, coin a destruição sistemática de
alguns armamentos excedentes.

Tendo-se iniciado a conquista d6 espaço sideral no decorrer dos anos 60,
bem como o desenvolvimento da informática no decênio seguinte, a descoberta de no-
vos sistemas de armas favorecerão a qualidade da aquisição dos objetivos, em detrimen-
to do peso das cargas explosivas, convencionais ou não.

0 progresso considerável da robotica32 militar particularmente com o mís-
sil-cruzeiro e com as munições inteligentes de auto-direção, chegará a uma nova estra-
tégia onde a informação em tempo real e o progresso dos radares exigirão manobras de
evitamento, de enganos e de contra-medidas eletrônicas que vão tomar conta daquilo
que é feito essencialmente no trabalho dos laboratórios. A estratégia do engano ou da
desinformação vai levar vantagem face As estratégias clássicas do ataque e da defesa, e
isso, a tal ponto, que a defensiva e a ofensiva tenderão a se confundir totalmente.

pois frente a esse estado de fato que, a extensão do território perdendo
seu interesse geostratégico, o relevo e a distância não sendo mais obstáculos reais, assis-
tiremos, aos poucos, a manobras de retirada progressivas, e ao abandono de bases es-
tratégicas que antes eram essenciais, a favor de alguns pólos maiores que possam possi-
bilitar uma intervenção rápida nas situações de conflito. As capacidade de informação
em tempo real dos Estados-Maiores e das tropas no terreno vão desqualificar, progressi-
vamente, o espaço real dos afrontamentos, em beneficio de uma gestão centralizada das
operações militares e das quais são somente capazes as grandes potências espaciais. Ve-
rifica-se então que o espaço militar orbital determinará, doravante, os parâmetros necessários ao
sucesso dos conflitos terrestre, marítimo ou aéreo (p.202). Assiste-se A supremacia das armas
de comunicação, assim como as da detecção à distância, as da navegação por central
inercial, as do comando terminal, as do controle do campo de batalha, etc., sobre as ar-
mas de destruição maciça, como tanques, aviação de bombardeio, artilharia pesada, mis-
seis, etc.

0 que antes era uma guerra de cerco/ de posiçionamento, com a antiga
proeminência das fortificações, sera agora a guerra do movimento, da velocidade: com a
Guerra Relâmpago. Vamos assim na direção de uma não-batalha que se tornará uma não-
-guerra, e, onde a dissuasão convencional fundamenta-se na interdição da surpresa do
assalto, não somente do território contrário mas, finalmente, da terra inteira, e isso, A
partir do espaço, como já havia previsto em 1983, a iniciativa da defesa estratégica de
Reagan, a Guerra das Estrelas (Star War).
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Por outro lado, a Guerra do Golfo Pérsico inaugurou um período estratégi-
co inédito que se caracterizou pela inércia. Para começar, aquela situação de um exército
iraquiano incapaz de manobrar, depois, a de uma aviação presa ao solo ou obrigada a
exilar-se e fugir para o estrangeiro. Inércia ainda de um comando aliado centralizado,
dispondo de todas as técnicas de telecomunicações instantâneas e, devido a isso, não
sendo necessária a movimentação das forças armadas, excluindo a aérea. Inércia de uma
opinião pública mundial manipulada pelos informantes privados de sua liberdade de
movimento e, portanto da liberdade de informar-se verdadeiramente. E, finalmente,
inércia polar, e mesmo bi-polar através de uma dissuasão assegurada pelo único e gran-
de poderio mundial: o dos Estados Unidos, tendo em vista que a ex-União Soviética ha-
via perdido, sendo sua capacidade militar, pelo menos a possibilidade de servir-se dela
a contento, num pais ameaçado pela ruína de seu sistema social. Por meio dessa nova
estratégia a guerra é ganha na altura dos ares, deixando aos exércitos de terra 0 cuidado
de liberar um pais já abandonado por seus ocupantes.

Eis a visão do futuro de uma total desterritorialização dos afrontamentos
guerreiros e da perda do solo. Solo este que para nada mais serve a não ser para a dis-
simulação e para a proteção das visões e dos prováveis golpes vindos do céu. A relação
solo/ ar vai substituir-se à do alto/baixo da antiga fortaleza construída no campo. Esta
mudança do horizonte militar torna-se, repentinamente manifesta e, em vez de levantar
cercos, fortificações visíveis, ela vai endurecer o solo do deserto, e entranhar-se em pro-
fundidades consideráveis que alcançam até 80 .mil metros, levando para ai os quartéis
generais ou as reservas estratégicas.

De geofísica que era aquela dos tempos da Muralha da China, agora vemos
que a fortificação torna-se física, e mesmo microfisica. Ela situa-se, não mais num espaço
de uma fronteira qualquer a defender, mas no tempo de um sistema de contra-medidas
eletromagnéticas instantâneas. Resiste-se agora As ondas, as radiações dos detectores
adversos, e não tanto aos choques e aos tiros dos projéteis.

Outro passo na mutação desse novo espaço militar foi o da miniaturização

nos modelos reduzidos de reconhecimento aéreo tele-comandados: os drones, essas in-

terfaces capazes de ver, reportam-nos a um poder, doravante, onipresente e onividente.

Efetivamente, lembra Vinho, a grande originalidade da Guerra do Golfo foi
a de ter ressaltado esta aceleração decisiva e de ter permitido ir além da dissuasão do
explosivo, atômico ou outro, na direção dos meios de sua liberação, aérea ou espacial.

Definitivamente, o que domina é agora a velocidade instantânea dos dados.
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Após uma longa supremacia da defensiva sobre a ofensiva, opera-se uma
mudança. Assiste-se agora a uma guerra do movimento, onde se dá a súbita supremacia
da velocidade absoluta das armas de interdirdo do campo de batalha, sobre o movimento das
velocidades relativas do deslocamento das forças mecanizadas (grifo nosso) p.205.

E necessário estar atentos à iniciativa da defesa estratégica promulgada pelo
Pentágono, na medida em que ela aponta para o caráter ambíguo das armas de inter-
dição do campo de batalha que, buscam, não somente prolongar a dissuasão através de
outros meios para além dos nucleares, como também interditar toda a ação importante
de tal ou qual força terrestre, causando assim uma espécie de paralisia geo-estratégica
sob seu controle.

Nessa espécie de vazio ao redor da Terra circula já um número exorbitante
de objetos voadores, muito remotamente identificados, dizendo respeito a essas armas
que fazem parte de uma quarta ofensiva que dominam, doravante, mar, terra, e ar. Essas
armas cujo poderio soberano reside na emissão e na recepção de ondas eletromagné-
ticas, de sinais radio-elétricos ou ainda de radiações a lazer, estas últimas funcionando
própria velocidade da luz.

Trata-se efetivamente de uma tirania do tempo real, ou ainda de uma tira-
nia desses guarda-chuvas bem menos nucleares e bem mais de satélites. E um controle
orbital total, até então oferecido pela meteorologia que, subitamente oferece-se a nós pa-
ra proteger-nos de qualquer agressão externa. Dá-se ai uma transmutação geopolitica
em favor de um poder orbital, poder este assumido pelas duas grandes potências espa-
ciais. E nesse contexto que se pode dizer que é a guerra do tempo real que suplanta defi-
nitivamente a guerra do espaço real dos territórios geográficos que, em outros tempos, con-
dicionava a história das nações e dos povos (grifo nosso) (p.206).
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Notas

Introdução

Este livro foi publicado, na primeira edição, pelo Centro Georges Pompidou, em Paris, com o apoio do Centro
de Criação Industrial, por ocasião da exposição Bunker Archêologie Paul Vinho, apresentada no Museu de Artes
Decorativas de Paris, de 10/12/1975 a 28/02/1976. 'Nossas referências e paginação dizem respeito A edição de
1994. Muitos dos bunkers fotografados por P. Vinho foram ulteriormente tombados como monumentos histó-
ricos.
2 Muro do Atlântico: ele se organiza A partir de quatro estruturas principais: a fortaleza, geralmente portuária, a
bateria costeira de longo alcance, a bateria de artilharia pesada de médio e de longo alcance e, finalmente o
ponto de apoio. Construido A partir dos tipos de plano correspondendo As cinco categorias apresentadas na
tipologia das obras do Muro do Atlântico, o bunker será, em seguida, adaptado As condições geográficas e
estratégicas da sua implantação, bem como As exigências do armamento do qual ele deve se beneficiar. As
situações do bunker ao longo do litoral europeu sendo extremamente diferentes (praias, falésias, estuários, ilhas,
etc.), variantes vão intervir nesse plano (B.A., p.209).
3 Linha Maginot: Sistema francês de fortificação cobrindo 325 inns. Estendia-se ao longo da fronteira franco-alemã,
desde a Suíça até a Bélgica. Ela era constituída principalmente por trincheiras e fortes subterrâneos. Foi
construída de 1930 a 1934 e foi assim nomeada em homenagem a André Maginot (1877-1932), que foi Ministro
da Guerra francês, durante os primeiros anos de construção. Foi empreendida para atuar como uma barreira
inexpugnável contra as invasões alemãs. Foi construída por urna França que estava militar e emocionalmente
exausta, no intuito de usá-la corno uma ameaça para evitar outra Grande Guerra. Durante a II Grande Guerra
esta linha fixa foi facilmente ultrapassada pelas forças armadas alemãs, que avançaram através da Bélgica em
1940. Seu fracasso levou A derrota da França em maio desse ano. A Linha Maginot tornou-se simbólica das
posições defensivas fixas que estão abertas aos ataques moveis, e do falso sentido de segurança que linhas como
essas podem proporcionar. The Facts on File Encyclopedia of the 20", Century, John Drexel (editor), 1991, p.581.
4 Linha Siegfried: sistema de defesa alemã no oeste, indo da fronteira Suíça até Kleve, na Holanda. Construída pela
Alemanha nazista em 1930 foi assim chamada em homenagem. ao herói do Circulo do Anel (ref. A trilogia "0
Anel dos Nibelungos", de R. Wagner), demonstrando assim a devoção de Adolf Hitler pela lenda teutônica e
pelo sonho da grande glória alemã, na ópera composta por R. Wagner. A Linha Siegfried corria mais ou menos
paralela ao rio Reno e, na sua extensão, fazia frente A linha francesa de Maginot. Ela só foi ultrapassada pelos
Aliados nos últimos meses da II Guerra Mundial. The Facts on File Encyclopedia of the 20" entury, John Drexel
(ed.), 1991, p.826.
5 Bunker: Os bunkers, também chamados, em português, casamatas, podem ser de vários tipos: a) o de artilharia
leve; b) o móvel (ou/experimental); c) o luftschutraum (abrigo antiaéreo para proteger a população); d) o tobrouk,
o mais simples de todos (B.A., p.209-11).
6 Vinho diz ainda: 0 Bunker é um campo de percepção (...) en reencontro a Gestalt no espaço militar, que é uni espaço
ambiental. Um bunker, por exemplo, são ângulos mortos, ou seja, mascara-se um lugar para descobrir uni outro. P. Virilio,
M. Brausch: Voyage d'Hiver: Entretiens. Marseille. Ed. Parenthêse, 1997, p.43.
7 Vale lembrar que os primeiros escritos de Guerra Pura - A Militarização do Cotidiano apareceram num artigo da
Revista Critique, em 1975. Sua revisão e publicação final em forma de livro-entrevista foi com Sylvere Lotringer
e teve como titulo Pure War, Foreign Agents Series, Semiotext(e) Inc., New York, 1983.
Vinho diz: Eu tenho 13 anos. E, aliás, descrevo sua descoberta, no Bunker-Arqueologia quando eti desço h La Bartle. 0
que vejo quando chego? O infinito como você di:, visto que a prain de La Bank é muito grande, mas o que eu vejo nessa
grande extensão de areia? Uni bunker. C) que é isso? Isso parece Inn capacete ma descoberta choque
da guerra, muito Innis tarde, em 1957, chega o após-guerra, e eu vou me encontrar aos pés de um bunker, no interesse
curioso por esta arquitetura e porque eu tenho a impressão que esta arquitetura vai me dar a chave da Guerra Total. Eu sei
que existe isso ern todos os lugares e, se eu consigo localizar esses objetos, eu vou compreender conscientemente vou
compreender este espaço abstrato que me deu medo quando criança. E, durante dez anos, you partir nessa busca, como um
arqueólogo, ao longo do Muro do Atlântico, na Alemanha, uni pouco ein todos os lugares. Faço levantamentos, compro
mapas para localizar as fotos aéreas, etc. É um trabalho de iniciação à Guerra Total. Paul Vinho, M. Brausch, 1997,
(V.H., p.29).

Ele diz: 0 bunker tornou-se um wit°, presente e ausente ao mesmo tempo, presente como objeto de repulsa de unia arqui-
tetura civil transparente e aberta, ausente na medida ern que o essencial da nova fortaleza está ein outro lugar, sob nossos
pés, a partir de agora invisível (B.A., p.47).

No Espaço Critico (p.17) Vinho, ao estabelecer a diferença entre os procedimentos da arquitetura define o fato
arquitetônico como sendo aquele procedimento material constituido de elementos físicos: paredes, limiares e níveis
(...) que organizam e desorganizani indiscriminadamente o espaço-tempo, o continuum das sociedades.
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Energias de síntese. Através da analogia estabelecida aqui por Vinho, acreditamos que ele procura referir-se As
atuais tecnologias da imagem e cujo tipo de codificação é numérica, ou seja, ela explora as combinações de dois
valores numéricos - o zero e o hum - para descrever o valor de urn sinal. Diz-nos Dominique Monet: A imagem
numérica obtida e uma representação constituída por unia série de pontos elementares ou 'pixels' das imagens naturais
originais. Se o ouvido humano é capaz de distinguir mais de sessenta e cinco mil níveis sonoros, o olho tem necessidade de
milhões de nuances de cores para simular a verdade da natureza (...)0 vídeo numérico promete integrar melhor a imagem
animada e o som num mundo cada vez mais numerizado, ou seja, de incrustar facilmente imagens puramente sintéticas
para fazer trucagens e montagens, e ;nodular a transinissão ens função da qualidade almejada. Le Multinzédia, France,
Editions Flammarion, 1998, p.20-25 (3ême édition).
0 conceito de trajeto é crucial na argumentação geral cias teorias virilianas. A trajetividade está intrinsecamente
ligada à velocidade e A sua relatividade, e através dela, ele procura uma alternância epistemológica para os con-
ceitos de subjetividade e de objetividade. Ele diz: (...) a velocidade torna-se um meio Imilieul.Pode-se então dizer
que já estamos naquilo que descreverei mais tarde como o ser do trajeto (...) além da objetividade e da subjetividade
esqueceu-se um terceiro termo que é o trajeto, a trajetividade. P. Vinho, M. Brausch, Voyage d'HiverEntretiens,
Marseille, Ed. Parenthèse, 1997, p.11.

Compreenderemos melhor a analogia Viriliana entre veiculo e projétil através da definição do conceito de
compressão tal como é usado pela multimidia: compressão: operação que consiste ens reduzir a quantidade de
informações numéricas necessárias para reproduzir um fenômeno flsico (som, imagens, video), perdendo o mínimo de
informações importantes. As técnicas de compressão permitem dividir por um fator de 5 ou 10 vezes mais, o tantanho dos
fiduirios informáticos correspondentes aos som, a unia intagem ou a um filme. Elas exploram vários métodos de análise do
sinal inicial. Maior a taxa de compressão, maior o risco para que a qualidade do sinal restituído seja degradada. Michel
Alberganti, Le Multimedia, Paris, Le Monde Editions, 1997, p.247.
Para mim a arquitetura guerreira ilustrava todo o poderio da técnica, e as fortificações tornavam perceptíveis, de agora em
diante, as dimensões cósmicas do poderio de destruição. P. Vinho, M. Brausch, 1997 (V.H., p.52).
Referência aos ataques por parte do Egito e da Síria contra Israel que obtiveram um êxito limitado mas que leva-
ram a uma nova fase de relacionamento e negociações entre árabes e judeus.

Fortaleza

Th Blitzkrieg, é a chamada Guerra Relihnpago. Este termo foi usado inicialmente em 1939 para descrever a invasão
alemã na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial e, subseqüentemente, para qualquer golpe arrasador de
um pais contra urn outro. Apesar das negociações inglesas e francesas para prevenir essa invasão, A. Hitler es-
tava decidido a absorver a Polônia. A 1" de setembro, 1939, um exército mecanizado alemão bem equipado
irrompeu na Polônia, enquanto a aviação alemã destruía a aviação polonesa e o sistema de transportes,
desmantelando os centros industriais. Um segundo exército alemão invadiu à partir da Prússia oriental,
enquanto os soviéticos invadiam a fronteira oriental. Embora a Inglaterra e a França declarassem-lhe guerra,
não puderam fazer mais nada. Varsóvia foi sitiada e caiu a 27 de setembro, e a última resistência polonesa caiu
oito dias depois. The Facts o Encyclopedia of the 20" Century, J. Drexel, editor. New York, 1991, p.110.

O monólito

17

Is

O monólito, ou melbas-, suit objeto cuja fundação não está no solo, mas (pie é centrado sobre si mesmo, e que é capaz de
resistir cis trepidações do terreno, e (pie é um pouco como tunics pedra postada na areia e que tens sua auto-estabilidade (...).
A arquitetura dos blinkers é unia arquitetura neroestritica, ou seja, que deve deixar escorregar os projéteis. Logo, as formas
são arredondadas, por uni lado para Tie se as veja menos, e eu lembro aqui que as formas orgânicas são arredondadas...
logo essa arquitetura éjá antropomorfa, e eu diria melhor, geonwrfii. P. Vinho, M. Brausch, 1997, (V.H., p.26).
Assim estava eu, como (se eu estivessel no interior das pirâmides ou nas profundezas das catacumbas, confrontado ao gênio do
tempo que eu via como um ídolo, sem o reflexo animado das finezas técnicas e das quais eu entendia muito bens o imenso
poder.

0 trabalho que eu fazia, na época, a respeito do espaço fazhi-o, ao mesmo tempo, sobre o espaço real e sobre o espaço
virtual, sobre a cidade sólida e sobre o ornamento, sabre a relação perversa para com o outro e sobre a relação perversa para
com a paisagem, visto que ela e falseada, cannzflada, conw os seres, os sons, as luzes.... P. Vinho, M. Brausch, 1997,
(V.H., p.12-3).
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Estamos ai numa situação de double-bind. Na terra estamos coin nossos inimigos, no ar estilo nossos aliados. Muito rapida-
mente o espaço está liberado devido ti supremacia aérea dos aliados. Nós yews então o céu, ao mestizo tempo, como fonte de
morte - e nós sabemos que houveram erros de bonibardeios aliados e decisões cruéis inns necessárias, para enterrarem-nos
baixo as bombas destinadas aos alemães -, e como esperança de libertação. Para unia criança é aterrador estar dilacerado
dessa forma entre duas situações (...) a atmosfera é portadora de mode e de liberdade. P. Virilio, M. Brausch, 1997, (V.H.,
p.12-3).
21 Emfrancês, diz-se épaulement, que faz, no texto, referência ao ombro.
22 Em francês, diz-se mamelon, que faz, no texto, referência à ponta arredondada do seio.
23 Em francês, diz-se terroir, que faz, no texto, referência à terra em relação à agricultura, a terra que se cultiva, ao
torrão que se tem e onde se constrói sua casa (por ex. torrão natal).
24 Para come gar é a súbita consciência que a guerra diz respeito ao espaço e ao tempo; que não é somente uni problema para os
adultos - e eu sou muito jovem para estar consciente das posições e dos objetivos politicos - para mini, é o espaço-tempo que
vai mudar brutalmente (...) don-inc conta de repente que o mundo não éestável. P. Vinho, M. Brausch, 1997, (V.H., p.8-9).
23 Ele fala da Cripta "a gruta, evidentemente, e a cripta, out seja, um lugar aterrador: o lugar das aparições, mas também o
lugar do terror e o lugar da arte dos primeiros lioniens".Idein, ibidem, p.52.
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Estes foguetes eram usados corno bombas-voadoras durante a Segunda Guerra Mundial. Os V-2 foram desen-
volvidos de 1938 a 1942, em Peenemunde, Alemanha, sob a direção de Wernher von Braun. De 6 de setembro
de 1944 a 27 de março de 1945, os foguetes V-2 foram lançados contra Londres, Antuérpia e outros alvos. Eles
foram os precursores de muitos mísseis e aviões espaciais da balística intercontinental moderna. Muitos dos
engenheiros do projeto dos A-2 foram levados para os Estados Unidos depois da guerra, e tornaram-se figuras
de liderança do programa do espaço dos Estados Unidos. The Facts on File Encyclopedia of the 20" century, J.
Drexel, ed., New York, 1991, p.938.
Balística: s.f., Ciência que se ocupa dos projéteis./ Balístico, adj. (fís.). Diz-se de um instrumento que indica o
efeito de um impacto ou de uma transferência súbita de energia, como o pêndulo ou o galvanõmetro balistico.
Pequeno Dicionário da Lingua Portuguesa. Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1960, p.150.
E ainda: Balística: ciência que estuda o movimento dos projéteis no interior do canhão (balística interior), no espaço
(balística exterior), e sua penetração 110s diferentes alvos (balística de efeitos). Inúmeros problemas são comuns a balística e
náutica dos mísseis: nesta última, no entanto, as duas fases do lançamento e de movimento no espaço não estão tão
nitidamente separadas quanto na primeira, Encyclopédie des Sciences, Paris, Librairie Générale Française, 1998, p.164.
No seu livro Vitesse de Libération (p.72), Virilio diz que A escapada do primeiro vôo dos Irmãos Wright na praia de
Kitty Hawk, ou ainda a decolagem da Missão Apolo 71, no Cabo Canaveral, indicam-nos uni outro caminho, unia reorga-
nização exótica da visão que será capaz de levar em consideração unia possível queda para cima ocasionada pela aquisição
recente da velocidade de liberação da gravidade, ou seja, 28.000 km/hora.
S.A.L.T.: Strategic Arni Limitation Talk. Este Tratado foi assinado a 26/5/1972 pelos Estados Unidos e a ex-União
Soviética, e foi o primeiro acordo no sentido de limitar sua ofensiva de armas nucleares. Cf. Armas Estratégicas
e Ambigüidades do acordo S.A.L.T., Thierry de Montbrial et Jean Klein: Dictionnaire de Stratégie, France,
P.U.F., 2000, p.43-44.
A guerra das ondas e também um instrument() maravilhoso do qual ouvíamos então falar: é o radar (...) ele é o inicio do
telecomando (...) tocar uni objeto através das ondas, isso jamais se viu (...), o radar é interessante porque ele justifica este
aspecto cibernéico. Ele já está num ;mind° do invisível, de presença, de tactibilidade, de tele-atividade através das ondas".
P. Vinho, M. Brausch, Voyage d'Hiver: Entretien, Marseille, Ed. Parenthêse, 1997, p.21.
SDI (Strategic Defense Initiative): sistema de defesa anti-mísseis controversa. Cognominada de Guerra das Estre-
las, esse sistema foi inaugurado pelo presidente Ronald Reagan em 23/3/1983 quando ele anunciou planos para
a construção de uma base terrestre e aérea contra os mísseis balísticos do inimigo. 0 sistema proposto usaria de
uma alta tecnologia com lasers, feixes de raios de partículas e feixes de projéteis para destruir os mísseis acima
da terra. Os que propuseram este sistema acreditavam que ele seria o pioneiro para tornar as armas nucleares
obsoletas. Seus críticos argumentavam que a quebra do Tratado de 1972 entre os USA e a ex-União Soviética,
criaria uma geração de armas perigosas. Apesar do suporte do presidente G. Bush para o SDI, seu desenvol-
vimento perdeu um pouco do seu brilho durante sua administração. Os fundos para o programa foram corta-
dos sustancialmente e o plano inicial de usar sistemas laser foram substituídos por outros mais baratos, como os
brilliant pebbles, pequenos foguetes orbitais que usariam a força de impacto, a não mais a explosão, para destruir
os mísseis inimigos. 771e Facts on File. Encyclopedia of the 20," Century, New York, 1991, p.861.
Robot: a palavra é derivada de urn termo tcheco robota, significando trabalho, e introduzido para o inglês
através de urna peça de Karel Capek, de 1920, traduzida em 1923 (Rossiiiii's Universal Robot). Ela descrevia urna
máquina construída para assemelhar-se, em funcionamento e em aparência ao homem. Embora tais máquinas
possam, e tenham sido fabricadas corn vários graus de verossimilhança, a palavra é agora aplicada mais ampla-
mente para qualquer peça de um aparelho que faz normalmente o trabalho de um operador normal. The Fontana
Dictionary of Modern Thought., A. Bullock and O. Sta Hybl-ass (ed.), Great Britain, Glasgow, 1986, p.54.
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APÊNDICE A: Tópicos Agenciadores Centrais do Bunker-Arqueologia

Bunker

• Convergência entre a realidade da construção arquitetônica e o imaginário da sua
implantação num território

• Ilustração da história da Guerra Total
• Lugar de passagem através do qual pode empreender-se a análise de vários estratos

culturais

Espaço militar

• Indica a dinamicidade espacial de uma geografia e de uma topografia
• Mostra imbricações entre o progresso dos armamentos e das manobras militares e

aquele da representação do território
• Tapete de trajetórias das diferentes culturas aponta para uma hierarquia das velo-

cidades ai presentes

• A conjunção tecnológica entre veiculo e projétil evidencia a condensação de um es-
paço de violência perpretado contra a territorialidade

• Tempo de paz e tempo de guerra sob o impacto da desterritorialização evidenciam
a Guerra Total

A fortaleza

• A arte da guerra mostra-nos que o instrumento estabelece-se a partir da sucessão
dos seus usos

• Defesa territorial e defesa psicológica: limitação do espaço leva a luta pela vida
• Nova Defesa [totalitária]: sistema de antecipação de condutas guerreiras automa-

tiza a perseguição além de exigir ubiqiiidade e transparência na informação e no controle social
• A sobre-exposição do meio sobre-expõe o social.

O monólito

• Homogeneidade e monolitismo do Bunker desvela as condições da guerra moderna
• Armamento militar desintegra território fisico
• Síntese entre a vestimenta (a dita segunda arquitetura: aquela que envolve, que

veste a portátil tportativeD, e o habitat sofrem o impacto do artificio da guerra, causando a re-
dução/compressão do espaço-tempo
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- A observação da indústria de guerra faz-nos perceber, a um só tempo, a nossa for-
ça de morte e desejo de ressurreição

• Bunker é o último gesto teatral, a última atuação no desaparecimento de um siste-
ma de obstáculos de superfície que desaparece

Posfácio

• A balística passa dos trajetos topográficos e geográficos para a trajetividade estra-
tosférica: a destruição suplanta a obstrução

• A corrida armamentista simula a co-existência pacífica através do desarmamento,
enquanto inaugura robótica militar e qualifica a miniaturização das armas
Informação em tempo real desqualifica, progressivamente, o espaço real dos afrontamentos: ei
guerra de cerco/de posicionamento vem substituir-se a guerra do movimento, da velocidade ins-
tantânea dos dados



2.2 - GUERRA PURA: A MILITARIZAÇÃO DO COTIDIANO
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Introdução

Sylvere Lotringer, francês, professor de Literatura Moderna na Universi-
dade de Columbia, em Nova Iorque, desde 1974 dirige uma revista - Semiotex(e) - que
publica artigos sobre correntes de pensamento francês contemporâneo e de meios artís-
ticos universitários nos Estados Unidos. Ele entrevista Vinho em Guerra Pura - a milita-
rização do Cotidiano, fazendo-lhe perguntas sobre alguns de seus livros e sobre as teses ai
inclusas mas, mais amplamente, questiona-o a respeito do que o autor denomina de
Guerra Pura e da ingerência do conceito de velocidade no momento contemporâneo.

Onde vamos parar? Metaforicamente esta frase explicitaria bastante bem do
que se trata ao trabalharmos com Vinho: movimento-no-espaço-tempo, e isso na medi-
da em que os três conceitos são indissociáveis na sua obra. Mas, mais especificamente
ainda, através do conceito de Guerra Pura, podemos vislumbrar para onde pretende nos
levar o movimento da máquina de guerra mundial.

Esse movimento da máquina de guerra consome e desintegra os espaços, os
territórios, mas também parece, assustadoramente, conduzir-nos para fora de uma po-
lítica reflexiva e humana. Saímos de uma Geopolitica e entramos numa Cronopolitica.
Sob o impacto da ameaça nuclear e da velocidade dessa máquina de guerra, vivemos
num estado permanente de emergência, de catástrofe, e é fundamental que compreen-
damos no que incorremos enquanto corpo e enquanto mente ao ingressar nesses novos
parâmetros propiciados pela velocidade.

A aceleração parece ser um novo aspecto de uma forma simbólica da nossa
cultura contemporânea. E, quando falamos em cultura sabemos que, necessariamente,
incidimos na ciência e na tecnologia através das quais os povos organizam sua maneira
de, por assim dizer, dialogar com a natureza e com os fenômenos que lhe são correlatos.
justamente por isso que Vinho vai preocupar-se também em perguntar se o desenvol-
vimento e as próprias exigências que dizem respeito à. ciência e à tecnologia ocidentais
não estão, equivocadamente, esquecendo a dimensão enigmática desse diálogo que o
homem tem mantido em relação 6. natureza, subjugando-a agora a um poder que acre-
dita tão somente na sua instrumentalização. Esta maneira de encarar o saber, a ciência,
esquece que não há neutralidade no instrumento que o homem faz seu e, portanto, es-
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quece também que a tecnologia é diretamente herdeira dessa ciência, desse saber incon-
seqüente. 0 fato é incontestável: não sabemos o que produzimos e é preciso que nos
curvemos sobre os acidentes criados meio a essa inconseqüência pragmática.

0 instrumento, a técnica, deveria poder estar ao alcance de toda sociedade
civil. Ao negligenciarmos a outorgação de sua posse consciente pela sociedade, coloca-
mo-lo a disposição de algumas parcelas da sociedade, cientistas-militares-politicos, que
detém o poder de arbítrio mais imediato e que se mantém legitimado pela nossa incons-
ciência de cidadãos.

Paradoxalmente Vinho nos mostra que, nesta sociedade industrial, produz-
se mais rapidamente mas que, conseqüentemente, destrói-se também mais rapidamente.
É necessário, pois, pensar sobre a violência dessa velocidade. Não podemos negar seus
benefícios mas não podemos ficar cegos as mudanças corrosivas e desintegradoras que
ela nos impõe.

A diretiva industrial acabou por criar uma ilusão tremendamente forte que
nos faz ligar todas as articulações centrais do nosso ser cultural a economia que delas
podemos extrair. Isso significa dizer que, a rigor, o capitalismo mundial institui-se numa
nova religião. É assim que a guerra, que é uma visão de mundo, que é uma representa-
ção desse mundo, que é um fenômeno fundamentalmente ligado as estruturas simbóli-
cas e as funções que a sociedade assume, através dos 'tempos, transforma-se, paulati-
namente, num aparato intrinsecamente logístico, ou seja, armamentista, e cujo caráter é
nitidamente dissuasivo.

Percebido como um fenômeno difuso, embora aterrador, a guerra nuclear
vai acabar anulando a capacidade de estabelecer distinções, de refletir, de discutir sobre a
polis - desde seu sentido restrito, o da própria cidade, até seu sentido mais amplo, o da
política, ou seja, o do dialogo entre os cidadãos sobre qual a melhor forma de viver em
conjunto. Ao negligenciarmos o tempo da formação e da constituição daquilo que que-
remos significar ao dizer que habitamos o mundo, lançamo-nos numa desenfreada cor-
rida num tempo de produção.

Se até o século XX a sociedade estava fundada no freio, a revolução dro-
mológica dos transportes modernos mostrou-nos outro caminho. Nesse sentido, a Dro-
mologia (a lógica, o discurso sobre a corrida) deve incitar-nos a criação de novos pa-
radigmas.

E, se como pensa Vinho, toda sociedade é dromocrática (kratos, do grego, o
poder; dromós, do grego, a corrida: o poder da corrida), na medida em que é fundada
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numa relação A velocidade, é preciso politizar a velocidade, pois que a sua face oculta, a
riqueza, já foi parcialmente compreendida. Politizar a velocidade é fundamentalmente
perguntar-se sobre a duração e, concomitantemente, sobre a interrupção. Quem ousará
dizer-nos que a nossa Consciência é muito mais que um efeito de montagem meio a to-
das as interrupções (ref. As picnolepsias) que sofremos durante o dia? Centremo-nos,
pois, nas noções de fragmento e de desordem a fim de compreender mais profunda-
mente as noções de unidade e de continuidade que postulamos para essa consciência.
No momento em que a dromocracia não está mais nas mãos dos homens e no tempo das
suas decisões, mas, perigosamente, nas mãos de instrumentos computadorizados que a
inserem num contexto automático de respostas, percebemos a gravidade da nossa situa-
ção face A aquisição da instantaneidade conquistada pela estratégia nuclear.

Se Vinho estabelece uma certa sinonimia entre o desenvolvimento da tec-
nologia e a instauração da Guerra Pura é na medida em que o próprio desenvolvimento
da primeira está, efetivamente, conduzindo o planeta a um esgotamento econômico, e
que, paralelamente, o desenvolvimento da máquina-de-guerra tende a um paradoxal
não-desenvolvimento da sociedade, a uma endocolonização ampla.

Esse esgotamento produzido pela velocidade do desenvolvimento acaba
nos levando a uma inércia polar. De fato, quando a mobilidade física puder igualar as
performances da mobilidade eletrônica, vamo-nos encontrar numa situação impar de
permutabilidade de lugares, o que, aliás, já acontece com a velocidade dos audio-vi-
suais. A tecnologia vai permitir-nos pensar a instantaneidade, a ubiqüidade e necessita-
remos tão somente, quem sabe, dispor de uma única interface para estar entre todos os
pontos do mundo? Por isso mesmo a inércia da cidade do futuro não sell uma inércia
da imobilidade, mas uma inércia gerada pela ditadura do movimento. Vamos querer
experimentá-la, nas suas últimas conseqüências, numa sociedade do desaparecimento?

Na verdade, até quando continuaremos a crer que a tecnologia e o progres-
so andam de mãos juntas? Por que persiste o sonho moderno de que o progresso gera,
necessariamente, a abundância e, portanto, a felicidade?

E urgente que estejamos alertas para as repercussões políticas deste novo

tratamento dado ao espaço-tempo: o campo das liberdades se contrai com a aceleração
que, decididamente, não é propicia ao tempo humano da reflexão. Não podemos es-
quecer que o máximo da velocidade é o extermínio do espaço e o fim do tempo é a abso-
luta desterritorializaçâo. De que maneira enfrentaremos esses acidentes?
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0 imperialismo ocidental que nos incita sempre a expansão faz-nos esque-
cer os limites humanos do espaço que nos contém, tanto natural quanto simbolicamente.
Um trabalho epistemo-técnico deve ser feito para que possamos compreender como so-
mos usados pela tecnologia, e como sua essência trama relações com a política.

0 novo Estado não parece estar cônscio do seu poder de representação face
A sociedade civil e, ao absorver as técnicas da máquina-de-guerra nômade (apátrida), faz
o papel do guerreiro que se serve do efeito-surpresa para vencer o adversário. Ao
caminhar, a passos largos, para uma endocolonização, sentimo-nos obrigados a tomar
grande cuidado visto que, realmente, tudo é absoluta e imprevisivelmente tecnológico e
maquínico.

As sociedades industriais escamotearam a questão da morte. Precisamos
revivê-la, pois a dissimulação da morte, definitavemente, reforça o poder dissuasivo da
Guerra que, por não mais necessitar de homens, tornou-se Pura.

Vinho diz que a morte é o acidente, por excelência. Portanto, se o acidente é
a consciência que temos dele, é preciso estar consciente do acidente para estar cons-
ciente do seu objeto. É assim, fundamental, incluir o efeito da velocidade no espaço-
-tempo das sociedades.

Antes de entrar no detalhamento das temáticas analisadas em cada entre-
vista da Guerra Pura, destacamos algumas tendências importantes ai resssaltadas por
Vinho: a questão da importância analítica da tendência que o mito nos oferece em relação
ao fato oferecido pela sociologia; a questão do declínio da geopolitica e sua paulatina
mudança para a cronopolitica; a questão do poder da velocidade na polls. Dromologia
versus Dromocracia; a velocidade como sendo a essência da guerra, ou seja a sua condu-
tibilidade; a guerra como preparação logística e não, necessariamente, como hostilidades
territoriais; o trabalho epistemo-técnico no cerne, tanto da substância quanto do aciden-
te da tecnologia; a dissuasão instaurada na sociedade através da arma final; a tecnologia
como produtora da velocidade, logo, de violência; a questão da endocolonização (estatal
e mundial); a inércia polar e o esgotamento do movimento versus automação da guerra;
a questão da reflexão sobre da morte relacionada As interrupções no decorrer dos mo-
mentos de consciência (picnolepsias); a questão do terrorismo e de sua banalização me-
didtica; a desurbanização crescente face A corrida tecnológica.
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2.2.1 - O espaço da guerra

Temos inicialmente dois tópicos a respeito dos quais Vinho busca uma re-
definição: espaço e guerra.

Como arquiteto e urbanista ele buscará configurar o surgimento da cidade
através da sua concentração/instituição histórica: como surgiu no tempo, qual sua ori-
gem na formação cultural de um povo, qual sua relação com a topografia, etc. Ele abor-
dará ai duas hipóteses centrais sobre a origem do processo de concentração da cidade,
ou seja: a do mercantilismo e a da preparação e organização (de um território) para a
guerra.

Vinho não acredita que a origem da sedentarização e concentração da ci-
dade, da polis, tenha sido o comércio mas, ao contrário, diz que a cidade 6, senão o re-
sultado das guerras, pelo menos, a preparação para as mesmas. A defesa antiga sempre
procurou retardar a guerra, sendo mesmo a durabilidade do obstáculo (fortalezas, mu-
ralhas) que instituiu a sedentariedade e não o comércio que, corn os fenícios, por exem-
plo, era feito no ir e vir dos navios A beira da praia.

No tocante A guerra e A sua configuração espacial e geométrica, sabemos
que ela se associa diretamente a idéia de litígio, de confrontação, de choque de inte-
resses, entre dois povoados, povos, potências, ou mesmo duas culturas num mesmo ter-
ritório. E nesse contexto, a guerra está igualmente ligada A necessidade, inicialmente de
instrumentos, de armamentos, em seguida, através dos quais essas confrontações se ma-
terializam nas batalhas. É aliás no âmago da postulação deste tópico que Vinho nos in-
serirá mais tarde na discussão a respeito dos avanços da tecnologia e de sua associação
intrínseca no desenvolvimento de uma logistical.

Mas, ainda, como estudioso do espaço da guerra, ele chamará nossa atenção
para a contextualização imaginária do mesmo. Enfoca assim esse aspecto que na guerra
está incluído quando de um congraçamento dos indivíduos para a defesa de seu terri-
tório e/ou para a luta. Congraçamento que, possuindo objetivos relativamente comuns
vis-à-vis de um espaço topograficamente limitado, apresenta-se também como a escolha
de um lugar de paragem num território, de repouso, de morada comum, enredado, por-
tanto, As alegrias e tristezas dos trâmites cotidianos e afetos a qualquer projeto e objetivo
de aglomeração humana que se efetiva ulteriormente num vilarejo, num povoado, numa
cidade.
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Assim, ele nos mostra como, para além do caráter geométrico e topográfico
no qual a guerra está inscrita, é preciso levar em conta seu caráter mítico, através do
qual ela incide num momento exemplar e criador do comportamento humano no trans-
curso dos diferentes períodos históricos.

Reportamo-nos aqui a Mircea Eliade2 que, provavelmente, deve ter sido
fonte de consulta de Vinho a esse respeito. Ao descrever o regime dentro do qual se
inscrevem as mitologias, Eliade define-o como sendo aquele de uma onto-phanie3. Em
outras palavras, o regime da ontofania seria aquele dentro do qual se dá a manifestação
(o vir A luz, o dar-se à visão) plena do ser do homem. Um aspecto importante a assinalar
nesta ontofania é que trata-se aí bem mais de um manifestação ligada, sobremaneira, ao
comportamento, A ação que o homem como indivíduo desenvolve no seu contato com o
mundo, do que As suas características genéricas do seu ser e através das quais ele se de-
fine como espécie.

Quer nos parecer que, embora Vinho não faça explicitamente referência a
esse aspecto citado por Eliade ligado à ontofania das mitologias, provavelmente é a isso
que ele quer se referir quando nos diz que, ao desvendar o comportamento humano, ele
procura contrapô-lo a. apresentada pela Sociologia, prendendo-se bem mais A tendência
que o mito é capaz de nos oferecer a respeito dessas ações no comportamento do ho-
mem através dos tempos. Seria pois dessa forma que as tendências seguidas pelo com-
portamento do homem e oferecidas pelo regime mitológico, ao procurar explicitar as
manifestação através das quais se instituem, por exemplo, as diferentes concentrações
urbanas, oferecem-nos, seja um teor de reflexão sobre seus lugares (topos), seja sobre o ti-
po de interrupção que a cidade pode, por exemplo, vir a escolher como seu monumento.

Assim é que, no Bunker Archéologie, o bunker aparece, tanto como um obstá-
culo concreto da arquitetura militar da Segunda Guerra Mundial, quanto como um
monumento, uma projeção imaginária de um conjunto de indivíduos visando um des-
tino comum, no caso, a instauração de uma Guerra Pura. E, verdadeiramente, o que
aparece no texto de Vinho é sua convicção de que aquilo que impulsiona a guerra é,
bem mais, o aspecto mítico detectado na manifestação tendencial de um fenômeno geral
que se observa através do comportamento humano em erigir/instituir e preservar um
habitat comum, do que, propriamente aquilo que podem oferecer as causas ou os fatos
atinenentes ao conflito em questão.

Assim é que, o aspecto da organização da guerra em torno daquilo que veio
a se transformar numa espécie de economia territorial virá a desenvolver-se ulterior-
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mente. Ai, o próprio aspecto da economia da tecnologia vai aliar-se a essa economia
territorial e transformá-la num fenômeno amplo que se denominará de logística, e cujo
caráter intrínseco não possui a mesma conotação geral do aspecto imaginário que a
guerra detinha nos tempos anteriores ao desenvolvimento dessa nova tonalidade im-
pressa, sobretudo, pela tecnologia moderna. Percebemos, então, porque a natureza tota-
litária da guerra no espaço e no mito mostra-se distinta.

No espaço da guerra através do qual a capitalização do território se ergue
como um fenômeno total, dando sua prevalência explicativa à Economia, assistimos ao
surgimento de uma logística que desembocará numa aceleração pura e nos confrontará
ao fenômeno analisado mais detalhadamente no Horizonte Negativo4.

No espaço do mito, compreendemos então o aspecto imaginário e geral que
vai ligar a cidade à própria política. Política que se apresenta ai como fazendo parte
dessa capacidade que os homens têm de concentrar-se e discutir sobre o bem viver, num
espaço concreto escolhido e preservado como lhes sendo próprio, e onde eles se insti-
tuem sempre em relação a um outro espaço5, este imaginário, que não possui na topogra-
fia territorial, seu centro.

Nessa retomada dos termos de espaço e de guerra, Vinho vai trazer para a
discussão o porquê do desaparecimento progressivo da concepção de Geografia como
mensuração do espaço e, paralelamente, a de Geopolitica, que se propunha a dispor o
espaço geométrico e a organizar a população de um território.

Na verdade através dos ,vetores dromológicos do período pós-Segunda Guerra
Mundial entramos numa análise do espaço que esta vinculada ao espaço-tempo: esta-
mos naquilo que Vinho denominará num neologismo altamente pertinente de Cronopoli-
tica6. E ele explicará tal mudança através da metáfora do que ele chama o tempo da viagem:

Aquilo que chamamos de projeção eqüidistante azimutal é a geografia
do tempo. A Geografia do dia da velocidade, não mais a geografia do
dia metereológico. Quando você volta a Paris de Los Angeles ou de
Nova Iorque, em certas épocas você pode ver, através da janela, pas-
sando sobre o polo, o sol poente e o sol nascente. Você tem o amanhecer
e o anoitecer numa mesma janela. Estas imagens estereocópicas (ague-
las que nos dão as três dimensões do espaço) mostram bem o além da
cidade geográfica e o advento da concentração humana no tempo da
viagem (p.17).
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2.2.2 - 0 tempo da guerra

Vimos pois que, para analisar o fenômeno da guerra, a análise sociológica
não pareceu suficientemente adequada a Vinho na medida em que, para ela, o mais im-
portante parece ser o episódico, o fato, o real. Já através do mito, a análise pode ligar-se
bem mais ao movimento que segue o próprio comportamento do homem e que, como tal, per-
mite vislumbrar a tendência da sua ação através dos tempos e a perceber de como a criação
da economia de guerra perverteu a distinção entre instituições civis e militares. No
aprofundamento da questão da implementação da logística, Vinho faz referência
economia de guerra que surgiu na Inglaterra na Segunda Grande Guerra, e com
Eisenhower, nos Estados Unidos. Devemos dar-nos ai conta de que, antes de surgir o
conceito de logística, o agenciamento entre tática, estratégia e política era outro.

A logística 6, inicialmente, um termo que vem do contexto da cidade de
Rome e que vai ser retomado por Jomini, um grande teórico da guerra e adversário
teórico de Clausewitz8, que ressurge nos anos '70. A logística abarca, neste contexto, os
problemas de subsistência mas também os problemas de transportes de munições. Ora,
fica claro entender como, a partir desses elementos, passam a estabelecer-se fluxogra-
mas, que, nada mais são sendo vetorizações que incidem em organizações especificas da
máquina-de-guerra e que, com o passar dos anos, terminam por discriminar o civil em
prol de uma mentalidade militar, que é algo bem mais difuso do que uma suposta classe
dos militares de carreira. Vinho salienta que poder-se-ia talvez até sugeri-la como uma
classe mas, nesse caso, é mister que se aponte que ela seria a-nacional num contexto
onde a guerra é hoje nuclear ou não é guerra.

A logística deixa-se infiltrar por uma inteligência militar que, por sua vez, é
um tipo de inteligência de guerra que escapa ao politico, que se confunde com a própria
sociedade civil, que a adota em nome da ciência, do avanço, do progresso, mas que
subrepticiamente, obedece a uma ordem geral da dissuasão.

Compreendamos que, com a chegada da arma final, a questão da guerra
modifica-se completamente. Através dessa inteligência militar que adota a logística
como um tipo de vetorização especifica na criação de uma maquina-de-guerra sui
generis, há uma centralização na natureza apocalíptica de uma guerra final, forjando
através desse espaço, tanto concreto quanto imaginário que Vinho denomina de Guerra
Pura. Entendemos então quando ele define a Guerra Pura como aquilo que está alinhando
os diferentes ramos do conhecimento numa perspectiva do fim (p.2).
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Essa inteligência alia-se a um estatuto do conhecimento que obedece, por
assim dizer a uma lógica tecnológica e que considera a racionalidade em termos de
eficiência. Fazendo parte dessa inteligência, dessa percepção tecnológica, encontramos
uma doutrina da produção de uma sociedade industrial em desenvolvimento febril e A
qual não interessa particularmente o estatuto do uso dos instrumentos que fabrica, preo-
cupada que está com a velocidade crescente de expedição. Vinho nos reporta: Quando a
Esso informa a companhia ferroviária nacional francesa: 'a não ser que nos sejam garantidos
trens com quatro mil toneladas de capacidade, rodando numa média de 100 km/h, sustaremos a
entrega dos containers, materiais, gasolina, petróleo, produtos refinados' (p.28), isto é uma
guerra que não se declara, isto é uma Guerra Pura, é uma guerra sem homens!

Sem dúvida, um dos elementos percutantes nessa confluência é a ausência de
limites que caracteriza essa inteligência tecnocrata e é proveniente de um modelo de
ciência e de tecnologia que se atrela, prioritariamente, ao complexo mundo econômico e
industrial do Ocidente. Modelo que mostra, dessa forma, possuir uma ingerência direta,
tanto no material que fabrica quanto na expansão dessa máquina-de-guerra como fator
de comunicação - fatual e imaginária -, e de vetorização vis-à-vis do conjunto da
sociedade. De certa maneira, é como se a tecnologia houvesse se tornado nossa nova
natureza, natureza essa que não nos permite mais perguntar sobre o enigma através do
qual ela se constitui, ao instituir-se como instrumento 'próprio do homem. Surgirá dai,
para Vinho, a imperiosa necessidade de um trabalho epistemo-técnico, ou seja, um co-
nhecimento do saber-fazer, uma reflexão sobre o conhecimento da própria instrumen-
tação humana através dos tempos.

2.2.3 - Tecnologia e transpolitica

Na verdade, os críticos não entendem muito bem porque Vinho se interessa
pela tecnologia9 através do fenômeno da guerra. A tecnologia aparecendo, via de regra,
quase que necessariamente, como um fenômeno positivo, e a guerra como um fenômeno
negativo, não se vê muito claramente as razões e as vantagens de acessar a um fenô-
meno pOsitivo através de um negativo. E mais: como aceitar que a tecnologia poderia ter
sua origem no arsenal e na economia da guerra?

Ao lembrar que Heidegger iniciou seus trabalhos sobre a tecnologia através
dos seus questionamentos sobre futurismo, ou ainda, sobre o fascismo, Vinho procura
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mostrar que o estatuto do seu questionamento epistemo-técnico está centrado, não pro-
priamente na guerra, mas na degenerescência da guerra em arte de dissuasão (p.34).

Aquilo que classicamente chamamos de guerra 6, agora, um fenômeno bem
mais difuso que termina por anular a distinção clara entre guerra e paz, através do pró-
prio fenômeno da dissuasão. Sob tal enfoque, as guerras do Ira e do Iraque, por exem-
plo, seriam bem mais uma espécie de delinqüência nacional e de um terrorismo de Es-
tado do que propriamente guerras. Essa degenerescência da arte bélica numa arte de
dissuasão termina praticamente proibindo a guerra política e acaba favorecendo o que o
autor chama de atos de guerra sem guerra (p.34), que instituem uma endemia corrom-
pendo o mundo inteiro. Os próprios Estadoslo tornam-se terroristas e consomem-se em
guerrilhas internas e na propagação de crimes de Estado sem árbitro, pois que a política
parece ter abdicado de sua função clássica: ser árbitro dos conflito.

dentro de tal escopo que Virilio fala de transpolitica. Ele vai assignar seu
aparecimento na rarefação do politico e no desaparecimento da sua última provisão, ou
seja, a da duração. Desde sempre o politico tinha tempo para tratar dos conflitos à som-
bra da lei e na continuidade da História, cuja legitimidade não era posta em dúvida.
Essa concepção de política baseava-se na reflexão, no diálogo, num tempo que a trans-
política desconhece. Se hoje a tecnologia já não divide matéria e espaço geográfico (como era o
caso das sociedades democráticas), a tecnologia divide o tempo e, mesmo, o esgotamento do tempo
(p.36), devemos pensar nas conseqüências de tal mudança.

Um exemplo prático de tal mudança é dado à partir das conversações que
eram feitas, nessa época, em torno do acordo START11, e que mostravam as tentativas
do homem em salvar o que restava do seu poder contra a automação da decisão e da
instantaneidade da destruição tecnológica.

0 fim do tempo, da duração, do politico, revela a instantaneidade da des-
truição, mas revela também o fim das escolhas. 0 que decide não é mais apenas o poder
de destruição, mas também a velocidade com que a destruição pode ser implementada.
Entre o poder explosivo inventados pelos chineses antigos e o da bomba atômica, realmente não
existe muita diferença... (p.36), os que mudam são os veículos de destruição, sua velo-
cidade absoluta. É fundamental, por isso trabalhar a questão da velocidade do ser vivo
tanto quanto da velocidade tecnológica. Movemo-nos e somos movidos. Dirigimos e
somos dirigidos. Que tipo de feedback existe entre essas duas velocidades? Há, sem
nenhuma dúvida, uma politização da conduta coibindo nossa velocidade metabólica e a
incursão de próteses tecnológicas, subrepticiamente, destroem nossa mobilidade e res-
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tringem nossos corpos. Dentro de tal contexto a noção de velocidade é desconsiderada e
não a estudamos convenientemente. Estudou-se e estuda-se ainda com afinco a noção
de riqueza na fundamentação da política, mas não nos damos conta que a riqueza é a face
oculta da velocidade. As duas formam um par perfeito (p.37). Decididamente, não podemos
trabalhar uma sem entrever e procurar compreender a outra.

2.2.4 - Fragmentação e tecnologia

Nesta secção examinamos o deslocamento de uma compreensão que se
efetiva através da riqueza como sendo o motor da História, sobretudo na perspectiva
marxista, para aquele da velocidade. Vinho mostra como, à partir do momento em que,
com a tecnologia moderna, o motor passa a aumentar sua própria velocidade, devemos
compreender o motor da História como sendo a velocidade.

Na filosofia clássica havíamos visto, com Aristóteles que, na constituição da
matéria12, a substância de um indivíduo ou de um objeto era absolutamente necessária,
enquanto que o acidente era aquilo que, em relação a ela, era relativo e contingente.

Vinho quer relativizar essa pretensa dicotomia na compreensão trivial dos
dois conceitos e mostrar que, atualmente, frente ao desenvolvimento da tecnologia, é
necessário que entendamos a problematização que nos coloca, não só a substância como
também o acidente produzido por esse desenvolvimento13. Dir-se-ia até que, atualmen-
te, uma inversão se produz e o acidente parece tornar-se necessário, enquanto a subs-
tância passa a ser contingente. Podemos então vislumbrar de que forma o enigma da
natureza, do qual parece nos termos afastado tão radicalmente através do otimismo do
progresso, volta a confrontar-nos sob a forma do enigma do acidente. Se tal inversão
procede e, acrescendo-lhe a importância da ingerência da velocidade nos parâmetros da
tecnologia contemporânea, torna-se clara a afirmação de Vinho de que, para que possa-
mos compreender adequadamente esta ultima, devemos pensar instantaneamente subs-
tância e acidente, sendo a substância, tanto o objeto quanto seu acidente (p.40).

Se trouxermos a velocidade com seu acidente, para um tratamento politico
integrado à cidade, pode-se aprender bem mais sobre a natureza dos nossos corpos e o
funcionamento de nossa consciência (p.41) dentro dela. Talvez vejamos, então, os exageros
a que leva a tecnofilia nessa espécie de corrida obscena em direção ao progresso.
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Esta preocupação com o acidente justifica-se logo a seguir no texto de
Vinho quando ele nos fala de um dos conceitos-chave de sua obra: o de velocidade. Ele
diz:

Em termos técnicos, a velocidade é uma transferência de energia. Po-
demos resumir em duas palavras: estabilidade-movimento e movi-
mento-do-movimento. Estabilidade: eu não me movo, eu estou pa-
rado. Movimento: ponho-me em movimento. Eu acelero: movimento-
do-movimento. A passagem de movimento para movimento-de-
-movimento é uma transferência de energia, que podemos também
chamar um acidente de transferência. Uma vez que você começa a pen-
sar em termos de energia, o problema da violência está imediatamente
presente (grifo nosso) (p.40).

Vai surgir aqui, uma vez mais, a importância do embasamento epistemo-
-técnico na medida em que, agenciando diferentemente o questionamento relativo
substância e ao acidente conjugados na tecnologia, vamos além de uma abordagem mo-
ralista e protecionista, que consideraria esta última, por exemplo, como mero produto
bruto, bom ou mau, sobretudo em termos de segurança para o usuário.

Ao procurar desvendar a identidade do objeto, identidade que, por sua vez,
faz-nos confrontar a violência da velocidade que se insere nesse estar-ai do objeto téc-
nico, Vinho dirige-nos ao questionamento levantado pela problemática da morte. Como
se efetiva essa passagem?

Na Estética do Desaparecimento ele trabalha, por assim dizer, sobre o papel
social e politico da parada, da interrupção na estruturação da consciência do sujeito.
Para ele, todo o tipo de interrupção é interessante e procura abordá-las, desde as mais
simples até as mais complexas, como 6, por exemplo, a parada da morte. Na abordagem
das interrupções mais simples da consciência ele fala da picnolepsia14, que é ainda menor
que a epilepsia, também chamada de pequeno Mal, ou pequena morte15.

Numa metáfora feita através do cinema e da tecnologia da montagem das
imagens, ele mostra como, de maneira análoga, a nossa visão é uma montagem de tem-
poralidades que são o produto, não apenas dos poderes existentes, mas das tecnologias
que organizam o tempo (p.42). Vemos então em que medida nosso estado de consciência
aparece aqui bem mais como um efeito de montagem através da qual nós somos seres
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compostos, através de uma corrente de pensamentos, do que sob a direção e o impacto
de uma consciência homogeneizadora que parece oferecer-nos um fio contínuo e con-
dutor de uma coerência substancialrnerite significativa.

No rastro deste giro temporal que abandona a unidade e continuidade de
uma consciência homogênea, para seguir o fragmento e a desordem, serão sugeridas pe-
lo autor as pesquisas mais atuais desenvolvidas, seja através da obra do filósofo J.F.
Lyotard16 na postulação do ocaso das meta-narrativas legitimantes modernas, seja atra-
vés das figuras fractais do matemático francês B. Mandelbrotr.

Ao procurar conectar toda esta problemática à noção de História sobre a
qual ele nos falava no inicio do texto, compreendemos como o fragmento recupera sua
autonomia, sua identidade, ao- nível da consciência imediata, e como, à partir dai, para

essa História só passa mesmo a poder justificar-se ao nível da grande narratival8.
Para ele o modelo despedaçado da subjetividade corresponderia a uma espécie de
grande estética da colagem, que é trans-histórica. Nela, o ego não é continuo, mas sim
constituído por uma série de pequenas mortes e identidades parciais que não afloram
juntas.

Observa-se através disso que mesmo a narrativa da Guerra Total explodiu
em favor de uma guerra fragmentada, intestina, que não diz seu nome, que nos leva a
um Estado Puro meio a essa fragmentação de conflitos inter-Estados mas, através da
qual, começaria a aflorar uma forma de consciência mundial. Essa consciência, para
Vinho, tem um aspecto positivo quando ela nos mostra que somos terrestres, idênticos,
fundados, talvez, na iminência do colapso da nossa civilização, da nossa espécie. E,
efetivamente se, por um lado, este holocausto nuclear nos mostra o temível do núcleo de
um tal reconhecimento entre os homens, pelo outro, para Vinho, ele reintroduz a questão
de Deus (...) e reinterpreta o papel do homem (p.44).

Sabe-se que as civilizações também são mortais e, através disso, passamos a
conceber o fim da temporalidade como o derradeiro advento, como a última chegada da
humanidade. A mega-interrupção dá-se agora, não mais no espaço mas no tempo. A
suposta verdade da humanidade seria agora, por assim dizer, o horizonte negativo, ou
seja, o fim da temporalidade como o último advento da Humanidade, e não como uma
ilustração, ou seja, como aquele limite que se busca transpor com as precárias vitórias da
aceleração horizontal.
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2.2.5 - A velocidade e a guerra

A análise detalhada sobre o fator da riqueza como processo de acumulação
dos bens nas sociedades, tem ocultado que ela é um aspecto da velocidade no funda-
mento da política. Se o poder precisa de meios, logo, de riquezas, mais poderoso é o
mais veloz na aquisição desses meios.

Até o século XIX, ou até a Revolução Industrial, que Vida) prefere chamar
de revolução dromocratical9, o que fundava a organização social era o freio. Este ultimo
pode ser representado pelas fortalezas, pontes levadiças, leis, normas, restrições que
regulavam as relações e protegiam as instituições de sua desagregação pela velocidade,
fosse esta a do ataque ou a da defesa.

A revolução industrial, ou dos transportes fundar-se-á na aceleração. E, da
mesma forma que a riqueza, a velocidade deve obedecer a uma hierarquia e nela, é o
poderio militar que ocupa o primeiro lugar. Esta distância na hierarquia fará com que as
forças armadas mostrem sua autonomia de maneira desconcertante: o centro não é mais
ocupado por um poder politico da decisão através do diálogo, mas por uma capacidade
de destruição absoluta.

Esvai-se a história como extensibilidade • do tempo que dura, que é frag-
mentado, organizado, desenvolvido, e isso, em favor do instante. 0 estado de emergên-
cia no qual vivem os Estados faz justamente com que eles procurem sua justificação
através desse poder absoluto do instante e, dessa forma também liga-se a esse poder,
seu próprio declínio. Se, classicamente, o poder politico funcionava como mediador
entre o poder militar, ou seja, aquele que detinha o poder da destruição total, e a socie-
dade civil, agora, ao desaparecer essa instância política de mediação, chegamos aos ex-
tremos, ao estado de emergência que ratifica, através do poder da arma final, a supre-
macia do militar e o fim da História.

A bomba atômica20, a grande surpresa cientifica de 1945, instalou-se no
centro do debate politico e instaurou aquilo que Vinho chama de fé no poder nuclear.
Se, em principio, é possível negociar, dialogar em torno do poder nuclear, o mesmo não
parece possível quando se trata de discutir sobre a arma final: ela dissolve o debate poli-
tico porque é irredutível, irreversível.

Chegamos ao final da guerra clássica e não conseguimos criar centros de
reflexão suficientemente significativos para criar novos parâmetros de discussão e ação.
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Ao fim das Nações-Estados corresponderia, para nosso autor, ressurgimen-
tos belicistas, arcaísmos, terrorismos, etc. No interior de tal predisposição, podemos
perguntar se o terrorismo de Estado é um fenômeno temporário, ou se, ao contrário, está
ligado a uma inversão que diz respeito ao desaparecimento das territorialidades. Para
Vinho essa inversão é definitiva na medida em que o Estado nada mais é que uma
Guerra Pura, onde o inimigo não é mais representado pelo estrangeiro, mas pela própria
sociedade.

Clausewitz já havia most-ado que a instância política era aquela que evitava
a descarga total, ou seja, a chegada à sociedade do descontrole, das situações extrema-
das. Sem a instância mediadora da política, teríamos chegado, não só ao fim das ideolo-
gias mas ao fim da própria civilização. Por outro lado, Vinho, sugere que esta espécie de
encontro com a morte nuclear levanta, de imediato, duas conseqüências:

a) uma positiva: que é a do retorno de uma mitologia universal através da
qual dá-se uma espécie de reunificacao da sociedade através da categoria da morte que é co-
mum a todos;

b) uma negativa: que é representada pelo fato de que esta morte pode, efe-
tivamente, não chegar nunca, o que faz com que a sociedade viva permanentemente
num estado de ameaça, num estado de terror que desmobiliza qualquer tipo de resistência
e lança-a numa dissuasão empobrecedora.

Outro aspecto inquietante é o de saber que, em principio, a morte da espécie
não sendo tratada pela religião, os militares servindo agora como uma espécie de
mediadores para a compreensão desse tipo de morte, teremos um grave problema nas
mãos. Os militares são executores, não mediadores, e um novo tipo de inquisição poder-
se-ia infiltrar na sociedade civil através desse tipo de mediação sui generis.

Como exemplo da chegada aos extremos, temos a guerra do Lfbano21 que se
vinculou à Guerra Santa e ao caráter iminentemente triunfalista que é peculiar a esse
tipo de guerra. Através da sua atitude, o Líbano teria dado um passo para fora da
guerra política, e é esse aspecto que o autor quer salientar.

Antes do advento da tecnologia nuclear, talvez até pudesse ser discutido o
aspecto da justiça ou não de uma conflagração guerreira, e Vinho pensa, mais especifi-
camente à discussão sobre o estatuto das Cruzadas cristãs. Agora, no entanto, com a
possibilidade do fim, da destruição total e do apocalipse que se sugere, não é mais a reve-
lação da imortalidade da alma, mas sim o extermínio de todos os corpos, de todas as espécies, da
natureza, de tudo (p.55). Pareceria uma demência o encontro entre guerreiro da Guerra
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Santa e o técnico da guerra nuclear e, de certa maneira, quando a fé mobiliza - no nu-
clear ou no fanatismo religioso - a Guerra Santa parece equivaler-se à Guerra Pura na
medida em que ambas, trazem em si, a destruição total.

Diante desse quadro, a figura do politico se desintegra em favor da do mi-
litar que, longe de ser o mediador da morte nuclear, é o seu executor, na medida em que
não possui ideologias e se importa apenas com a manutenção da sua própria concepção
de ordem, a qualquer custo. Pela incapacidade do politico em tomar decisões em tempo
hábil, o militar, senhor absoluto da velocidade, toma as rédeas do poder, e o controle da
sociedade.

Ao nos perguntarmos se o Estado poderá ser combatido com suas próprias
armas, e, em especial, com as táticas da guerrilha urbana, vemos em Vinho que não se
pode usar a violência contra o que já é violência, só se pode reforçá-la, levá-la aos extremos (p.56).
A resposta 6, pois, a não-violência.

2.2.6 - Dissuasão e liberdade de movimento

Prefere-se acreditar na ameaça nuclear para garantir a paz e, essa confiança
no poderio militar como salvação, é um obscurantismo. Acreditar que a arma final
garante a paz é entregar-se à dissuasão. A arma nuclear vem destruindo lentamente a
sociedade e limitando seu desenvolvimento em detrimento de orçamentos militares
cada vez mais onerosos. 0 crescimento zero ecológico é ter cuidado para não esgotar os
recursos naturais, mas o crescimento zero em ecologistica 6, cinicamente, tomar cuidado
para não desenvolver a sociedade civil.

0 poder dromocrático apresenta-nos fre's aspectos:

a) o poder-mover (ou o poder promover);

b) o poder-saber (M. Foucault nos seus trabalhos mostra-nos como todas as
conquistas no campo do saber demonstram uma promoção recebida por parte da cultu-
ra e da sociedade nesse saber);

c) o poder-comover (que é o estágio do poder-mover-emocionalmente, ou
seja, do poder-comover).

A promoção do nuclear através da velocidade balística dos mísseis, através
dos raios laser, ao passar pelo segundo e finalmente chegando ao terceiro aspecto do po-
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der dromocrático, transforma-se numa ideologia, que é a fé nuclear na dissuasão. Deve-
se refletir sobre isso porque então não há mais nenhuma instância mediadora desse
novo tipo de poder-mover e de poder-saber e, ao efetivar-se uma transformação imedia-
ta em poder-comover, o mesmo nos incitando â. descarga total.

A primeira fase da dissuasão não era a dissuasão que levava em todas as di-
reções mas dizia respeito a uma dissuasão relativa porque se concentrava nos meios da
estratégia nuclear. A segunda fase, e com a qual nos defrontamos neste final de século, é
a dissuasão que se dá através de todas as armas e em todos os níveis de armamentos.
Ela é bem mais generalizada porque diz respeito ao desenvolvimento dos armamentos
convencionais e ao crescimento exponencial dos orçamentos militares mundiais: esta-
mos face a um verdadeiro suicídio cultural, a uma destruição global.

Devemos necessariamente incluir o efeito da velocidade no tempo das so-
ciedades. Estamos em pleno processo de desurbanização na medida em que a cir-
cunscrição do espaço politico da cidade sustentava-se devido a uma especifica duração
política. Hoje em dia, a velocidade dissolve o espaço, desloca a cidade para um outro
tempo. Não habitamos mais o espaço, seja a estrada ou seja o estacionamento, mas habi-
tamos o tempo que gastamos num "ir para". Vinho constata a partir dal que o perigo do
poder da monarquia nuclear deveria ser visto menos na perspectiva da destruição das
populações, e bem mais sob o enfoque da destruição da temporalidade societal (p.63).

Distinguimos, em geral, três tipos de distância:
a) a distância-espaço: a que é contabilizada através dos dias de marcha; ela é

feita através da medida do kilômetro;

b) a distância-tempo: a medida aqui é a do km/por hora no percorrimento
de um espaço;

c) a distância-velocidade: cuja medida é o Mach. Aqui o movimento não é
mais indexado de acordo com a métrica mas de acordo com a velocidade do som22.

Vemos pois que há uma desregulagem da distância que cria distâncias-
-tempo [a) e b)], para substituir distâncias-espaço [c]. Eis porque, de certa forma, a Geo
(terra)grafia é substituída pela Crono (tempo) grafia. Começamos a habitar o tempo.

Como resultado disso temos uma inércia no tempo, uma inércia polar (po-
lar na medida em que, metaforicamente, o polo é um lugar absoluto, enquanto geografi-
camente localizável e enquanto inércia absoluta no movimento do planeta). Caminha-
mos talvez para uma situação em que cada cidade estará no mesmo lugar, no tempo.
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Haverá uma coexistência entre as cidades que continuam mantendo sua distância no
espaço, mas que se chocaram no tempo.

Quando a mobilidade física igualar as performances da mobilidade eletrô-
nica, estaremos diante de uma situação de permutabilidade de lugares. Há algumas
gerações, a instantaneidade e a ubiqüidade eram impensáveis em sua própria essência.
Talvez ao nível filosófico isso ainda seja impensável, mas não ao nível tecnológico. A
tecnologia é o que permite pensar essa tendência da proximidade, de uma interface
única entre todos os corpos, todos os lugares, todos os pontos do mundo. Vinho leva
essa tendência ao extremo e questiona se a ubiqüidade da tecnologia abre novos espaços
de liberdade para o homem ou reduz drasticamente sua margem de movimento.

A liberdade é geralmente pensada como movimento, mas não como veloci-
dade (movimento do movimento), na medida em que, através desta última, estaria ins-
talada uma ditadura do movimento, e não uma liberdade. E desta forma que se com-
preenderia a tecnologia como algo que, criando ou instrumentalizando a velocidade, ge-
raria a alienação e não o progresso. Há um óbvio descontrole naquilo que se produz: sa-
ber fazer não é o mesmo que saber o que se está fazendo. Devemos encarar a tecnologia
como um enigma e trabalhar com ela a partir dai.

Além de não se estar mais em casa, em lugar nenhum, mas tão somente no
tempo, o homem -diminuirá progressivamente seus deslocamentos. Os audiovisuais
(cinema, video, teleconferências, internet, telemática) dispensam a locomoção. Todos
eles são ótimos exemplos de como se pode desobstruir os caminhos materiais — estradas
e ruas — mantendo, inclusive dessa maneira, o espaço urbano como espaço de produção
e consumo.

Para o urbanista, a cidade não é simplesmente o lugar onde se vive, ela é
uma encruzilhada, um cruzamento de caminhos, de velocidades, de trânsitos. Da Grécia
até os dias de hoje a velocidade aumentou exponencialmente e atualmente temos mais
clara a possibilidade de experimentar esse cruzamento, essa velocidade, no avião, ou se-
ja, no meio de transporte mais veloz para nós. Dentro dessa ótica, poder-se-ia dizer que
o aeroporto é a nova cidade: as pessoas não são mais cidadãos, são passageiros em trânsito... A
cidade não mais se concentra na sedentariedade, mas passa a ser concentrada no vetor dos trans-
portes... eis a intersecção das viabilidades do tempo ou, em outras palavras, a da velocidade
(p.66). Eis como se configura a capital do fim do tempo.
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Nossa incapacidade de construir a velocidade democrática fará com que
ocorram catástrofes, que serão suficientes para dirigir as pessoas para seus habitats de

origem. Ou ainda, a crise energética e a falta de uma política vetorial mostra que o mo-
vimento absoluto desmorona e que os infra-urbanismos, tais como as favelas, passam a
desenvolver-se, curiosamente, ao lado de aeroportos fabulosos. Quanto ao tema da se-
dentariedade, temos, por um lado, os squatters justificando a pane de movimento nestes
novos modos de confinamento, ou seja, o indivíduo tem que ficar dentro da sua casa se-
não vem o outro e, na sua ausência, toma, imediatamente, seu lugar. Ou, pelo outro la-

do, temos cada vez mais o sedentário paradoxal do transporte, que se desloca conti-

nuamente. Tanto um quanto outro exemplo nos mostram quanto ambos experimentam

a inércia polar na medida em que, o primeiro está confinado a uma inércia do não-mo-
vimento, o segundo, confinado a. inércia do movimento (dá-se a volta ao mundo e não
se vai mais a lugar nenhum...). Vinho admite que há um mistério no deslocamento que
o fascina: Penso que é uma forma de desejo de inércia, desejo de ubiqüidade, de instantaneidade -
uma forma de reduzir o mundo a um único lugar, a uma única identidade (p.68).

2.2.7 - A colonização do tempo

O mito da unicidade com o mundo passa do esquema onde o dia não é mais

o do tempo que passa, mas o da própria velocidade da luz. Estamos no fim das partidas

e no limiar das chegadas generalizadas e, nesse sentido, a velocidade é uma involução

da viagem, uma espécie de eterno desvio do mesmo e, talvez não mais, como dizia

Nietzsche, o eterno retorno do mesmo.

A velocidade leva em conta o progresso no espaço mas tem-se identificado

esse progresso no espaço como sendo também o progresso no tempo, o que é um abuso

de linguagem: o fato de se ir mais rápido de um lugar a outro não significa que isso seja

melhor. Se continuamos a apostar nessa espécie de redução do mundo a um único pon-

to, metafórica e ideologicamente, vamos acabar perdendo nosso próprio lugar de liber-

dade que é a expansão, ou seja, a própria capacidade de nos expandirmos.

As tecnologias atuais são fabricas de contração: produzem distancias cada

vez menores e reduzem a expansão a nada. Não nos esqueçamos que um território, um

espaço, sem temporalidade é simplesmente a ilusão de um território. As repercussões

políticas de tal tratamento do espaço-tempo pelo avanço das tecnologias são assustado-
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ras. É preciso agregar à fragmentação dos territórios uma compreensão cronopolitica
para não cair num controle absoluto e numa imediaticidade que sell a pior espécie de
concentração. Temos uma nova relação tempo/ espaço que provoca a ultrapassagem de
nossos limites. Ela se caracteriza pela velocidade conseguida através da absorção do es-
paço (geográfico), provocando o esgotamento do mesmo. Vinho chamará isso de ofen-
siva absoluta, de esgotamento absoluto. Este esgotamento fecha o circulo do movi-
mento e o que resta é a volta ao ponto de partida, ao ponto de inércia, condenando-nos a
uma sedentariedade do tempo morto.

A infinita aceleração dos meios automotivos (aviação, mísseis, trem mag-
nético, jato de hidrogênio, nave espacial) é um movimento absoluto que, como mero
fruto da tecnologia, não é politicamente controlado. Quem acaba decidindo é o pro-
gresso tecnológico e não mais o raciocínio, eliminando assim a filosofia do movimento
em favor da tirania do movimento, ou seja, da inércia polar. As relações audio-visuais e
automotivas terão nos concentrado num confinamento inercial que sell a redução do
mundo a nada. Howard Hughes (1905/1976) é o exemplo metafórico da primeira vitima
do capital do tempo morto. Ele procurou gozar a sua onipresença no mundo e viveu a
inércia polar até o limite, mostrando como o cúmulo da velocidade é o extermínio do
espaço assim como o fim do tempo é a absoluta desterritorialização.

Se o desenvolvimento tecnológico prosseguir a sua tendência, estaremos
caminhando para uma inércia polar e a TV mostra-nos claramente essa marcha. A velo-
cidade nos empurra para dentro de um espaço paradoxal em que todos os termos são
invertidos. É assim que o movimento mata, paralisa a moção. Sob esse ângulo devíamos
examinar as diferentes próteses tecnológicas das quais nos servimos ao habitar o
mundo: carros, TV, etc. 0 carro anda por mim, o audio-visual vê por mim. As próteses
são, dentro dessa perspectiva, altamente alienantes e precisamos detectá-las a tempo.

0 imperialismo que nos leva à conquista das estrelas, afasta-nos do co-
nhecimento dos nossos limites geográficos, mundanos. 0 espaço militar, por ser um es-
paço fundamentalmente técnico e logístico e não mais geográfico, concentra-se no tem-
po, ou seja, na rapidez do ataque e da reação calculada face a esse ataque. A ofensiva
absoluta em tempo de guerra apoia-se em dois elementos emergentes da relação: a lo-
gística e a vetorização. Ambas oportunizam, num espaço de tempo resumido, que os
designs imperialistas da conquista, ao ignorar o limite inercial, definam o seu próximo
espaço de tempo, num espaço técnico de ataque e de reação ao ataque. 0 esgotamento
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desse espaço é projetado também para além da Terra, para as estrelas, constituindo uma
ilusão e uma mitologia imperial.

2.2.8 - A endocolonização e o Estado-como-destino

Nas Cidades-Estados23 antigas governava a Estratégia. No inicio do século
XX, quando a estratégia se transforma em Logística, orientada para a fabricação de
armamentos, a guerra não é mais a sua execução, ou seja, a efetividade dos debates, das
lutas, mas a sua preparação. Esta permanente preparação é o que nos conduz a uma
Guerra Pura e o que obriga a que nos instalemos numa época de dissuasão, o que trans-
forma completamente a natureza da guerra.

Antigamente, a efetivação da guerra, mesmo se brutal e sangrenta, con-
substanciava uma troca que era estritamente relativa no que dizia respeito a economia
civil. Agora, no entanto, com o espantoso desenvolvimento da economia de guerra, de-
senvolvimento que leva a sociedade civil a pagar caro pelo adiamento permanente do
confronto bélico, reverte-se a situação. A sociedade civil se dirige, ao contrário do que
possa parecer, para uma pauperização em relação à sociedade militar. A sociedade civil
caminha em direção de um não-desenvolvimento generalizado em termos de economia
de guerra. Esse não-desenvolvimento atinge, sem exceção, todos os países.

Para Vinho, esse não-desenvolvimento está no centro de uma transpolitica
que ele vê como fundamentalmente negativa. É assim que, ao contrário do que havia
pensado Marx, não é a classe operária que caminha em direção a uma pauperização mas
é a sociedade civil como um todo que sofre essa pauperização em relação ao crescimento
absoluto de Estado-Militar.

Por outro lado, é necessário que compreendamos que a classe militar acaba
se tornando uma Super-Policia-Interna e que termina, bem mais, lutando contra a socie-
dade civil, do que contra os militares dos outros 'Daises. A idéia mais antiga de defesa
nacional acaba caindo por terra uma vez que, a rigor, o exército não pretende mais, nem
defender fronteiras ou expandi-las, nem combater o inimigo. A defesa nacional, inexora-
velmente, exige fundos cada vez maiores para o desenvolvimento infinito do seu arma-
mento, e acaba criando uma situação política que propicia o controle cada vez maior da
sociedade civil.
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É nesse sentido que se fala de endocolonização, ou seja, onde o exército ter-
mina por ter como objetivo a própria colonização do território e da população, objetivo
que é subrepticiamente alcançado através do subdesenvolvimento da própria economia
civil (Virilio lembra que o que aconteceu na Hungria e na Rússia parece ser bem carac-
terístico deste processo de endocolonização). Conclui-se talvez dai que a ascensão dos
militares no Terceiro Mundo não é um arcaísmo mas a pré-figuração daquilo que está
destinado As sociedades ocidentais. Assistimos a uma perversão dos sistemas de defesas
tradicionais. Sob o manto do ataque As drogas, As rebeliões, a exigência da ordem — que
é militar e não política, pois que ela vige em qualquer sistema politico, sendo portanto
a-partidária —, essa exigência de ordem permite a infiltração do militar no poder. Tudo
se regula através de um estilo policial-militar, com exceção feita talvez A Africa que,
segundo Vinho seria menos permeável a isso.

Vinho comenta a situação nos USA, no governo Reagan, e afirma que ao
Estado do Bem-Estar24 substitui-se o Estado-como-destino. Com isto ele significa que
estaríamos entrando num estado de inevitabilidade nuclear, tecnológica, etc., onde é
possível detectar o fim da política que é substituída, na sua aliança mantida com a His-
tória como duração, pela intensidade do instante.

Isto permitirá estabelecer uma diferença entre: 1) o tempo extensivo, his-
tórico, que vai da pré-história até hoje, e 2) o tempo intensivo, o do estado de emergên-
cia onde o que conta é a qualidade do instante. 0 que passa a contar na qualidade de
vida é o gozar e não mais o durar. E esta diferença entre o tempo extensivo e intensivo
pré-figura o que seria a política do Estado mínimo, o Estado minimal e que, de certa
forma, viria a ser aquilo que é denominado o Estado-como-destino.

0 que tudo isto traz A tona de uma análise é a perda da capacidade de auto-
regulação das sociedades. Esta auto-regulação, no momento em que Vinho escreve o
livro, estaria, precipuamente, nas mãos das multinacionais. Aliás, ele chama atenção
para o caráter altamente regressivo da reestruturação das multinacionais, assim como é
o caráter regressivo da desurbanização. O fenômeno da ampliação e da redistribuição,
tanto num quanto noutro, dissimula uma concentração ainda mais forte nas estruturas
de decisão. E, se esta auto-regulação ainda seria capaz de existir ao nível de algumas
pequenas práticas culturais, não pareceria mais viável a um nível propriamente produ-
tivo.
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Vinho não acredita tampouco na solução auto-gestionária que vige na Eu-
ropa e a democracia parece-lhe, nesse contexto, bastante idealista e utópica. Tudo isto
demonstraria, no seu entender, um desejo comum que haveria de voltar ao passado, no
sentido da auto-regulação de uma sociedade comunal, tribal. Esta ilusão regressiva 6,
sem dúvida, propiciada pelo Estado Militar e pela Guerra Pura que levam ao extremo o
desenvolvimento e a produção da máquina da guerra. Talvez, a solução esteja no povo
regular-se a si mesmo, mas, diz ele não posso esquecer que o Estado Puro, o estado único, uni-
versal dos fascistas, significa as multinacionais... (p.96).

Acoplado a esse desejo de autogestão25 está o desejo de hiper-centralização,
este último acoplado à falácia do faça-você-mesmo e, nítido resultado da tecnologia
que abandona toda a política social (p.97).

2.2.9 - A produção da destruição

Paralelamente à existência da mitologia do nuclear, fazemos também face
ficção cientifica da guerra inaugurada pelo Estados Unidos. Quando sabemos que as
cidades correspondem a um estatuto civil, à cidadania, ao surgimento da categoria do
politico num espaço que se opõe à endocolonização, o Plano Septenal26 de R. Reagan
aparece nesse contexto como exemplo de gangsterismo nuclear para manter uma guerra
permanente e preparar uma endocolonização. Para compreender como isso se efetua, é
necessário separar: 1) o sistema de defesa contra o inimigo, e 2) sistema de segurança
contra uma ameaça.

O primeiro constrói territórios e vários tipos de temporalidades. 0 segundo
desmantela e desorganiza os territórios, desorganizando, concomitantemente todo tipo
de relações: enquadra-se aqui o plano septenal de Reagan que leva a um estado de der-
rota sem que tenha havido luta. Reagan sabe que o futuro é a desurbanização, ou seja, o
fim das cidades e a proliferação dos subúrbios. Isso significa a derrota da integração
urbana em favor de um mega-subúrbio (e não mais em favor de uma megalópolis), e é
dentro deste esquema que vai enquadrar-se a reordenação de todo território americano.

0 Exemplo do Camboja aparece como o do Estado-suicida que se condenou
a uma dissolução permanente através dessa desregulagem do território. Por outro lado,
no entanto, em nome do Marxismo e ao defender uma tecnologia "industriosa" e
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não mais industrial, esse país opôs-se à tecnologia importada do Primeiro Mundo o
que, infelizmente, não foi suficiente para impedir sua desintegração territorial.

Lotringer sugere que haveria, quem sabe, e como postula Baudrillard, uma
coincidência entre o fim da era da produção e o desenvolvimento de uma lógica dos
meios destrutivos por meio da produção tecnológica, e não mais através de uma pro-
dução industrial. Virilio acredita que houve, inicialmente, uma revolução nos modos de
produção, o que gerou uma ilusão do progresso através da tecnologia e da ciência. Te-
riamos agora o oposto, ou seja, uma revolução dos meios de destruição, revolução que,
alias, aparece no interior mesmo da revolução dos modos de produção.

A grande diferença entre essa passagem das diferentes revoluções é que
termina por se estabelecer uma identificação absoluta da produção com a destruição. E
nesse sentido, talvez pudesse se falar nessa produção de guerra como pertencendo a
uma economia gera127 versus uma produção industrial que representaria uma economia
restrita.

Vinho comenta ainda que a primeira revolução, a dos meios de produção,
foi sempre visualizada como sendo uma espécie de economia do destino, ou seja, dela
não se poderia escapar. Isto é bem compreensível dentro do quadro das expectativas da
Modernidade onde a produção era única e inexorável na ordem dos acontecimentos
históricos. Por outro lado, no entanto, sabemos que a guerra também se organiza como
uma economia mas, ao contrário da produção, ela sempre escapa aos cortes de uma
economia restrita. Sua maneira atual de fuga, por exemplo, é a guerra nuclear, a dis-
suasão.

Na verdade essa espécie de ocultação da guerra e da sua função, apareceu
em vários estágios da história. Para Vinho houve algum passe de magica entre Marx e
Engels. Engels estava atento à realidade da guerra. Havia a idéia de guerra reapropriada
pela classe operária, e que, nesse contexto, era uma unidade de combate. Talvez por
isso ele se aproxime mais da Comuna de Paris28 que Marx usou como modelo, e que não

era uma máquina de guerra. 0 conflito ocorrido entre os dois generais da Comuna de
Paris (que quiseram organizar uma guerra popular) e os Comunnards (que não a qui-
seram), foi uma revolta social que recusava a guerra. Os Communards desejavam que a
guerra fosse do povo, sem estratégia. Para Vinho, isso denota um aspecto socialista, no
sentido 'camponês' da palavra: ou seja, o socialismo seria uma continuação da guerra de
guerrilha camponesa por outros meios, e não uma passagem para a guerra industrial e
tudo o mais que o marxismo trará. Outro aspecto também a lembrar é que essa ocul-
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tação da guerra em Marx se inicia quando ele faz da guerra uma conseqüência da eco-
nomia e não a origem da economia, o que, para nosso autor, seria o correto. Afinal tudo
isso não parece ter passado de um sonho pois que o Estado marxista é compelido a
reinstitucionalizar a guerra e enquadrá-la nos parâmetros industriais... (e Vinho lembra
que Trotsky que era uma figura de primeiro plano em matéria de guerra...).

Essa confusão ficou evidente quando da construção da primeira nave mili-
tar americana, ou seja, quando se tratou de considerar o que era investimento do capital
civil e o que era tecnologia na indústria militar. Não querer confundir as duas era já,
com efeito, um sinal de reconhecimento do fato.

Por outro lado, Vinho não acredita que se possa voltar ao Ano Um e re-
cusar-se a tecnologia. Estaria no próprio interior da investigação tecnológica a possibi-
lidade de encontrarmos a solução. Ele cita Haderlin que diz Mas onde cresce o perigo,
cresce também aquilo que salva, por acreditar que é dentro da perversão do conhecimento
humano pela máquina de guerra que se esconde o seu oposto. Dai termos que enfrentar,
intelectual e fisicamente a questão da morte, entrando na Guerra Pura e cobrindo-nos de
sangue e lágrimas (p.103).

Para ser civil não se pode temer. Ao ser tomado pela covardia em situações
de confronto, o militar assumirá o papel corajoso e nós teremos abdicado de algo muito
importante por acreditar em proteger algo que, na verdade, é intrínseco à nossa condi-
ção de nossa existência: a morte.

Obviamente que a defesa que cada um pode ter, a defesa popular, não pode
fazer face ao desenvolvimento exponencial dos armamentos, mas devemos pensar nos
pontos que nos tornam fracos para nos tornarmos capazes de recuperá-los. Assim, por
exemplo, sabemos que a defesa popular sempre usa o meio (ambiente, territorial) e não
os meios (armamentos) e isso 6, aliás, o sucesso que as guerrilhas conseguem ter face
aos armamentos. Mas é preciso ter também atenção ai porque Vinho mostra como as
guerrilhas acabaram se transformando numa política do massacre e não mais da defesa
popular. No momento em que se usam armas, acaba-se dependente da indústria que as
faz (não esquecer que a obtenção das armas é mesmo a função precipua e definitória do
terrorismo), e entra-se, automaticamente, na Guerra Pura. 0 terrorista é pois um homem
militar ligado â tecnologização e não mais um defensor popular. Quando ocorre a
didspora, a dispersão de povos, o indivíduo é desterritorializado, pois que subtrai-se-lhe
o meio. Sob esse ângulo a greve surge inicialmente como uma resposta a isso: se não se
pode defender no espaço, passemos a defender-nos no tempo!
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Sabemos que com a desterritorialização crescente, nós estamos dispersos na
nossa sociabilidade. Perdemos o chão que era nosso meio, nossa base de operações.
Nossa unidade social, familiar também desaparece (o próprio casal sofreu uma derrota
logística, e nisso vemos o surgimento das transferência de atribuições no próprio núcleo
familiar). A liberação das mulheres levou A derrota do casal-logistico29. A mulher hoje
produz um novo tipo de guerreiro porque a didspora dos sexos não favorece a luta de-
sarmada, não favorece uma defesa popular. E se o movimento de liberação das mu-
lheres não leva em conta a dissuasão absoluta da Guerra Pura que conhecemos, então
esse movimento acaba criando mais policiais sob a bandeira da liberação (p.107).

O espaço não está mais na Geografia mas sim na eletrônica. A unidade está
agora nos terminais, a unidade está no tempo instantâneo dos postos de comando, nos
quartéis generais das multinacionais, nas torres de controle. É por isso que Virilio
acredita que a política esta menos ligada ao espaço físico e bem mais ligada aos siste-
mas temporais administrados por varias tecnologias, desde as telecomunicações até
aos aviões. Por isso diz-se também que se passou da Geo para a Cronopolitica, ou ainda
em outras palavras, dir-se-ia que a distribuição do território esta superada, pois que
torna-se agora distribuição do tempo. Exemplificando, lembremos que no tempo dos
faraós, dos gregos, dos romanos (onde todos eram agrimensores ou seja, medidores de
terra) estávamos na Geopolitica. Atualmente inventamos novas medidas para medir o
tempo, ou seja, mensurações cognitivas que chegam até os milissegundos e os nanos-
segundos. As medidas são agora distancia em tempo. As organizações, proibições, in-
terrupções, ordens, poderes, estruturações, sujeições, são do âmbito da temporalidade,
por isso dizemos que temos que lutar no tempo e não somente no espaço.

Vinho sempre foi sensível aos limites, As interrupções, As interfaces. Pensou
sempre o espaço em termos de ruptura, de ou/ou, em termos de divisor de águas. Era
importante para ele examinar esses lugares onde as coisas são trocadas, onde as coisas
são transformadas. Foi sob essa perspectiva que estudou as linhas de fortificação
guerreiras Maginot e Siegfried. As linhas divisórias multiplicam as interfaces e multipli-
cam o que não é neutro. Assim, a Cronopolitica e a distribuição do tempo interessam-
lhe, não como a distribuição de um espaço, de uma extensão, mas bem mais como os
pontos em que as coisas mudam, os pontos em que há um fragmento.
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2.2.10 - A máquina-de-guerra e a morte

Tanto os acordos Salt I, que limitava as armas, quanto o acordo Start, que
reduzia as armas, evidenciam a intenção de aperfeiçoar a máquina-de-guerra. A corrida
armamentista, na verdade, unifica os pretensos países contrários e mostra que, se eles
pretendem reduzir a fabricação, é porque prevêem um aperfeiçoamento das armas.

Os raios laser são uma revolução política da guerra na medida em que, ca-
da vez menos, há um prazo politico para a decisão. 0 laser afasta a possibilidade da
geoestratégia, ou seja da política geográfica e, decididamente, já não se enquadra mais
dentro do esquema de uma geopolitica.

A Guerra Pura não deve ser identificada a nenhuma guerra atual que se
desenvolva em qualquer ponto da terra, mas sim a uma guerra logística que é uma
máquina-de-guerra que promove o não-desenvolvimento da sociedade. 0 pacifismo
parece estar vinculado bem mais a uma espécie de fé, que a um ato consciente dos
valores sobre a vida. De certa forma, Vinho acredita que nossa época retornou ao sa-
grado na medida em que a guerra nuclear nos coloca mais perto do apocalipse como
extinção da espécie. E, acredita ele, o suposto humanismo dos movimentos pacifistas
deveria reviver a questão da morte que, de fato, encontra-se dissimulada. 0 pacifismo
europeu posiciona-se inadequadamente na medida em que não trabalha devidamente as
questões que permeiam, que estão intercaladas, entre a arma final e a temporalidade
societal.

A consciência da morte é a origem da própria consciência e a Guerra Pura,
dentro desse contexto, tem como objetivo nossa própria inconsciência. Somos levados
até ela através da velocidade: dai o porque da inconsciência do acidente ser tão assusta-
dora para Vinho. É por isso que trabalhar sobre a essência da tecnologia é trabalhar
sobre a essência da guerra e sobre a essência da velocidade.

A definição cientifica da morte não é suficiente para o tipo de análise que
Vinho pretende fazer. Essa definição precisa de uma avaliação moral (assiste-se, aliás, a
um crescente interesse nos hospitais americanos pela inclusão de filósofos nos seus
quadros de peritos...). Por que só os médicos dever-se-iam interessar pela questão da
morte? Por que não os politicos? Na verdade, o militar administra a morte de uma outra
maneira que os civis o fazem, pois que para o primeiro a morte é uma experiência
comum. Ele a aceita integralmente e até constrói sua carreira em cima disso. Já a missão
do politico está intrinsecamente ligada à temporalidade, e a ele consiste assinalar, tanto
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hoje quanto no passado, que existem interrupções e que a morte é inclusive uma dessas
interrupções. Se ele assim o faz, é para examiná-la mais atentamente, para organizá-la. É
sob esse aspecto que seria interessante reconhecer a morte como uma espécie de
organizador e não como alguma coisa reprimida, escondida. Dentro de tal contexto, a
extinção da pena de morte, por exemplo, desvincula o politico da morte, e a partir disso,
ela fica restrita ao um plano de inteligibilidade menos ampla.

0 Estado-como-destino, ou seja, aquilo que para Vinho significa o estado
de inevitabilidade, é aquele lugar onde existe a inevitabilidade de uma lei difusa e não
mais uma lei reconhecida. Este estado de inevitabilidade seria uma lei que elude a di-
mensão política da decisão para inscrever-se naquilo que o autor chama de transpolitica.
A Geopolitica nasceu do culto à mãe-terra, já a Cronopolitica é um culto da tem-
poralidade, da imaterialidade: é necessário, para nossa cultura, seguir de maneira res-
ponsável, suas conseqüências.

2.2.11 - A regressão do politico

0 movimento pacifista europeu exerce ulna forma de resistência que está
deslocada dos parâmetros reais, ou seja dos parâmetros logísticos, visto que não está na
linha de frente nas dimensões cronopoliticas das armas nucleares. Em contrapartida, o
desenvolvimento de um movimento pela paz deveria ter o seu centro nos Estados Uni-
dos através de uma abordagem política da máquina-de-guerra tecno-cientifica.

Se, por um lado Vinho espanta-se com a falta de coordenação entre os

movimentos pacifistas americanos e europeus, pelo outro, ele acredita que, por ter à sua
disposição uma maior quantidade de informações sobre praticamente todos os aspectos
do conhecimento humano, os Estados Unidos centralizam sua liderança.

0 pacifismo é formado por grupos de diferentes ideologias, o que vai carac-
terizar seus diversos níveis. Ao nível da ideologia da crença na bomba, o poder nuclear

passa a ser sacralizado, e é efetivamente importante perceber seu eco com as guerras

santas de antigamente, mostrando o caráter religioso de dissuasão. Outro nível do

pacifismo é gerado pela militância tradicional de uma existência cotidiana que se opõe,

naturalmente, à policia e à repressão. A técnica usada aqui é a do desaparecimento do
indivíduo e que, sob esse ângulo, apenas substitui o Gulag... . Esse tipo de desapareci-
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mento é uma espécie de desinvestimento no indivíduo e no lugar, recusando, por ai
mesmo à cidadania, aos seus direitos, aos habeas corpus, e assim por diante. Um terceiro
nível é aquele de oposição à ciência como máquina-de-guerra ela própria. Este nível é o
que mais interessa a Vinho na medida em que, para ele, a ideologia da ciência como

progresso é extremamente grave. Na medida em que nosso horizonte, nosso lugar como

pesquisadores, como professores é técnico, precisamos conquistá-lo, afastando a idéia
de que a tecnologia é uma ferramenta, um instrumento neutro para nosso uso e com o
qual podemos fazer o que quisermos. A esse nível talvez devêssemos reinstituir a inteli-
gência política através de uma nova inteligência da tecnologia, num sentido bem amplo.
A esse nível devemos nos opor fortemente à guerra como preparação cientifica e tecno-

lógica, ou seja, como uma preparação infinita que termina por endocolonizar e esgotar a

sociedade.

0 curioso e interessante para Vinho, nesse enfoque é que o apocalipse, ou

seja, a visão de uma nova vida estaria, de fato, escondida no próprio desenvolvimento das
armas, ou ainda, no não-desenvolvimento da sociedade (p.130). É como se, partindo de uma
civilização da morte, devessemos reinventar a vida. De certa forma, diz Vinho, foi isso
que os gregos fizeram através do estatuto de cidadania que lhes propiciava a polis, ou

seja, a invenção, a consagração de um novo modo de viver através da política. Nessa

invenção da vida, há uma relação à intensidade da vida que ainda não foi devidamente
politizada. A interface existente entre a velocidade metabólica do indivíduo e a veloci-

dade dissuasiva tecnológica da existência no Mundo industrial não é focalizada e traba-
lhada devidamente, quando, na verdade, uma política conseqüente deveria poder afron-
tá-la.

Vivemos atualmente uma superposição de diferentes idades - da neolítica,

nas profundezas da Amazônia, A. nuclear - onde coexistem modos de vida primitivos,

clássicos e futuristicos. 0 que ai aparece como central é a questão do lugar, e de um

lugar que é agora contestado pela tecnologia.

Nas sociedade antigas os fundamentos politicos estavam relacionados

distribuição do território e a inscrição de leis, que eram feitas, não apenas em tábuas,

mas na formação de uma cidade, de uma regido, de uma territorialidade. No mundo da

tecnologia contemporânea a relação é com a desterritorialização e com a perda dos

correlatos da memória, da herança, do próprio fundamento da territorialidade política.

A Insegurança do Território, livro escrito por de Vinho em 1976 e enfocado no

presente trabalho, mostra claramente que a problemática do politico está relacionada, ao
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mesmo tempo, a sedentariedade e ao nomadismo absoluto constituído pelo horizonte
técnico, e que é impossível estabelecer tendências ou perspectivas estatísticas em relação
ao desenvolvimento do Estado, sem levar em considerações esses aspectos.

2.2.12 - A dupla fatal e o ídolo supremo

Estados Unidos e ex-Unido Soviética formam os dois blocos da dupla fatal
mas estão, evidentemente, acoplados. Eles se antagonizam através de um processo de
justificação mútua e a oposição entre o exército americano e o soviético é menos real do que
entre a classe militar americana e sua populações centrais ou excêntricas (América Latina e Eu-
ropa são exemplos) (p.155).

0 complexo militar-industrial soviético, a estratocracia, 6, de certa forma,
um reflexo da classe militar americana. Mas, para entendermos melhor a evolução da
ex-União Soviética nos níveis militar e de geoestratégia, devemos nos reportar a situação
dos Estados Unidos.

Vietnã e Watergate: de como inocentar a

classe militar através dos politicos

Nos Estados Unidos o poder real concentra-se no Pentágono e podemos
entender em que extensão o fracasso militar do Vietnam' foi imputado a classe política,
através do passe de mágica propiciado pelo Affair Watergate31, no governo de R. Nixon.
Na verdade, sem a eliminação de Nixon e a subseqüente derrota da classe política, a
classe militar teria sofrido uma derrota sem precedentes.

Colapso interno do comunismo

Uma tensão semelhante parece desenhar-se no sistema soviético quando o
Presidente Brejnev se auto-nomeia marechal do exército da União Soviética. Com efeito,
desde a criação dos mísseis intercontinentais, o exército vinha adquirindo um grande
poder, tanto em relação ao aparelho do Estado e a economia de guerra, quanto ao pró-
prio aparelho politico. Nesse sentido vemos que quanto mais o exército se torna pleni-
potenciário mais o comunismo se torna uma fachada, uma bandeira 1...] o que está por vir é a
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eliminação interna do comunismo nas relações de força Leste-Oeste [...] a questão do valor sub-
versivo do comunismo está completamente superada (p.149).

Desmaterialização do espaço físico

O espaço físico está se desmaterializando na medida em que ele, a rigor, não

é mais necessário para ser o palco da Guerra Pura. Agora o poder naval bem como o das
armas orbitais representam o poder absoluto e o território fica desqualificado. Essa des-

materialização acompanha-se da desmaterialização das ideologias que passam assim,
juntas, a explicitar seus motivos no desenvolvimento técnico. Sob esse ponto de vista, é
curioso observar como a Guerra Pura é um conflito que virtualmente não tem nenhum dos
objetivos tradicionalmente atribuidos a guerra (p.153).

Desejo de unidade do mundo

Vinho nos incita a pensar como essa desmaterialização pode estar nos le-
vando a um desejo poderoso de unidade. Para ele, nessa tensão existente entre os Es-
tados Unidos e a ex-União Soviética o que subjaz é um desejo de unidade, ou seja de que
o mundo se torne uno (p.154), embora obviamente isso não seja dito ou se torne racional-
mente explicito.

Poder-se-ia até dizer que esse desejo se verifica desde Alexandre... Sim-

plesmente os objetivos mudaram substancialmente: nas grandes invasões tratava-se de
um domínio que era conseguido através da invasão do território, agora o domínio pa-
rece dar-se através de uma espécie de conformidade, ou seja o mundo torna-se único e
através do qual dá-se uma identificação territorialmente bem mais difusa da territoria-
lidade. 0 que parece complicar o agenciamento de tal sistematização é que, por outro
lado, essa unidade funciona pelo processo de divisão: dois blocos, dois partidos, etc.,
sugerindo uma expedição totalitária da questão. Aliás, é aqui que se compreende a
instauração da endocolonização interna que leva a população ao não-desenvolvimento
dentro da sua própria região de seu pais, efetivando-se tais efeitos, tanto através de
conflitos ideológicos-partidários, quanto ao nível do próprio esgotamento dos seus solos
e sub-solos.
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0 estado-suicida e a ausência de política

Quando recolocarmos em questão quão ilusório seria considerar a hege-
nia, por exemplo, de uma classe militar sobre a uma população civil, talvez fosse

mais fácil compreender que temos ai dois modos e valoração com respeito A existência
humana que estão simplesmente em oposição, em confronto, e que, como tal, na efe-
tivação de tal hipótese os dois tendem a implodir, a se auto destruirem.

É mister que os descontruamos no interior da própria idéia hegemônica de
classe, de unidade, afim de melhor nos aproximarmos de uma maneira de exercer a
política que, antes de toda e qualquer ação, toma e dá o tempo para reflexão da com-
posição da multiplicidade de razões que povoam todo e qualquer desejo de co-habitação
num espaço e tempo humanos.
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O espaço da guerra

2

3

4

5

6

166

Logística: (Do fr. logistique.) S.f. Parte da arte da guerra que trata do planejamento e da realização de: a) projeto e
desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, distribuição, reparação, manutenção e evacuação de
material (para fins operativos ou administrativos); b) recrutamento, incorporação, instrução e adestramento,
designação, transporte, bem-estar, evacuação, hospitalização e desligamento de pessoal; c) aquisição ou
construção, reparação, manutenção e operação de instalações e acessórios destinados a ajudar o desempenho de
qualquer função militar; d) contrato ou prestação de serviços. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo
Dicionário Século XXI, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p.1231
Mircea Eliade Myhes, RéVes et Mystères, Paris, NRF, 1957.
Onto-phanie: do grego on, ontos, 'ser' e do grego diaphaires,'transparente', através da luz.
Esta temática será desenvolvida mais detalhadamente na sua obra L'Horizont Négatif, Paris, Ed. Galilee, 1984,
sem tradução para o português.
Salientemos que no mito, o espaço não é homogêneo e, esse traço de não-homogeneidade é o mais importante.
Embora não mencione explicitamente no texto, Vinho parece acreditar que, por não se levar em consideração a
diferença entre o espaço real e o espaço mítico/imaginário, vai-se pervertendo, sobretudo após a Primeira
Guerra Mundial (1914/18), a noção de civil e, em conseqüência, a noção de politico. E mesmo por essa razão
que a distinção entre civil e militar também se esvai. Esta zona de sombra tem sua raiz na própria ampliação
dos campos da ciência e da tecnologia na cultura ocidental que, também elas, entregam-se à defesa de interesses
fundamentalmente econômicos e, através dos quais a doutrina do uso cede, paulatinamente, lugar, à doutrina
da produção.

0 neologismo da Cronopolitica constitui-se assim: Crono vem de Kronos que em grego significa tempo. Cidade e
politica possuem etimologicamente a mesma raiz grega, polis. Assim Cronopolitica nos mostra a cidade/a
politica no tempo, e isso numa contraposição à ênfase dada anteriormente à cidade/politica no espaço.

0 tempo da guerra

7 Em Roma o logista era considerado o artista que era admitido a entrar no loge ou seja, no alojamento, no lugar,
na Escola de Belas Artes, podendo então concorrer ao grande prêmio de Roma.
8 Karl von Clausewitz, 1780-1831, Prússia. General e teórico militar que criou a Academia de Guerra de Berlin.
Seu tratado Da Guerra (Vorn Kriege), onde ele postula como predominante o aspecto politico sobre o militar, teve
grande influência na doutrina politica e militar do Estado-Maior alemão e, depois, nos criadores do exército
russo.

Tecnologia e transpolitica

9

10

Técnico (do grego, technikos, que diz respeito a uma arte (teclmé). Em oposição ao cientifico e ao estético: que diz
respeito a certos procedimentos do trabalho ou da produção supondo um savoir-faire desenvolvido pela
aprendizagem, mas não um saber teórico ou dos dons artísticos particularmente desenvolvidos. A Tecnologia 6,
nesse contexto, a ciência das técnicas. Paul Foulquié, Dictionnaire de la Langue Philosophique, Paris, PUP, 1969:
714/5.

O agrupamento dos aliados durante a H Guerra Mundial dá sua afirmação ao Estado Militar que nega a
instância do espaço politico. Eisenhower assegurou para si o papel de chefe de Estado-interestados, marcando o
inicio da organização dos interesses que ultrapassam as fronteiras nacionais. De certa maneira isso vai delinear
a passagem das Nações-Estados em direção a um Estado Militar que abre caminho para a organização dos
interesses multinacionais.

START: Strategic Arm Reduction Talks. Negociação a longo termo mantida entre os Estados Unidos da América
do Norte e a Ex-Unido das Repúblicas Soviéticas, dizendo respeito aos armamentos nucleares, bombas, mísseis
balisticos e armas espaciais.0 quarto round do START teve lugar em Genebra em 1986. Embora a proposta de
Mikhail Gorbachev para erradicar todas as armas nucleares em torno do ano 2000 fosse rejeitada, em 1991
bastante progesso havia sido feito na direção da redução das armas nucleares. The facts on File. Encyclopedia of the
20m Century. New York, 1991, p.852.
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Fragmentação e tecnologia

12 Matière (philosophie), terme définissant généralement la substance dont sont faits les corps, qui peut prendre
diverses formes, ou qu'on oppose A la forme. Rejeton étymologique du mot latin mater (mere), la matière
comporte la même connotation vegetale que le mot grec hylé: c'est originellement le tronc de l'arbre qui sustente
les rameaux. Par suite, le terme désigne le bois en général, et le matériau de construction particulier
(charpentes). En tant que matière dite première, c'est-A-dire primordiale, elle se caractérise par son
indétermination, sa plasticité et sa qualité tactile ou tangible. Depuis Aristote qui en fixe le concept, la matière,
quoique résistible, fait figure de principe passif (négatif ou quantitatif) opposable au príncipe actif (positif et
qualitatif de la forme), comme la puissance s'oppose à l'acte. Encyclopédie Microsoft® Encarta®99.0 1993-1998.
Microsft Corporation.
13 Cont o passar dos tempos o homent aceita cada vez mais dificilinente que o perigo não pode ser totalmente controlado. 0
tenzpo do fatalismo onde o homem conjurava a nui sorte através de encantações passou. A idade dos neurônios substitui a
idade das lágrimas. Patrick Rubise &Yves Gauthier. Les Risques Technologiques. Paris, Cité des Sciences et de
l'Industrie, Pocket, 1995, p.12.
14 Picnolepsia: É o ritmo da alternância de consciência e inconsciência ao qual estamos sujeitos no decorrer da
nossa vida. Nesse sentido, as interrupções picnoléticas (picnos, do grego, freqüente) são aquelas que nos
ajudam a existir numa duração que é a nossa, da qual somos conscientes (E.D., p.41), mas que na maior parte do tem-
po passam desapercebidas aqueles que estão perto de nós (E.D., p.13).
13 Sob o ponto de vista neurológico, diz Vinho que, toda crise epiMtica resulta stricto sensu de uma descarga
hipersincrônica de urna população de neurônios... A abordagens clinica de conceber a epilepsia evoluiu pouco, e resume-se
ao fato de que agora diferencia-se o ataque da epilepsia e a epilepsia propriamente dita, reservando este termo para as crises
crônicas (E.D., p.14).
16 Embora não explicitamente, Virilio refere-se aqui A obra de J.F. Lyotard: La Condition PostModerne, Paris, Ed. de
Minuit, 1979.
17 Fractais: figuras postas em valor pelo matemático francês de origens polonesa, F. Mandelbrodt. Essas figuras permitem
modelizar situações como [por exemplolo extremo recorte de tuna costa observada através de uni por um dos seus grãos de
areia. Da nzesma maneira os fractais se caracterizam pela sua auto-semelhança, isto 6, onde cada unia das suas partes,
quaisquer que sejam as dimensões, é semelhante ao todo. Encyclopédie des Sciences, Librairie Générale, Paris, 1998.
18 Diz Lyotard (La Condition PostModerne, éd. De Minuit, Paris, 1979) que, ao contrario da época clássica, a filosofia
Moderna perde seu estatuto de produtora do discurso verdadeiro e passa a ser uma meta-narrativa que se
ocuparia do discurso cientifico, ao fazer uso das grandes narrativas legitimantes, como, por exemplo, a da
dialética do espirito (referindo-se mais especificamente a Hegel); a da emancipação do sujeito racional assumida
através do Iluminismo dos sécs. XVII e XVIII; a da emancipação do sujeito oprimido (referindo-se aqui mais
especificamente As obras de Marx e Engels), etc. 0 saber pós-moderno deve agora estar apto a imaginar novos
lances, novas maneiras de argumentar nos jogos de linguagem, abandonando a questão semântica da verdade e
trazendo A tona o caráter ficcional da ciência, ou seja, o conjunto de pressupostos de crenças nos quais a mesma
se baseia. A lógica que desenvolve o contra-exemplo A prova, conduzir-nos-á a urna paralogia da invenção, esse
novo paradigma do saber pós-moderno, capaz de facer face A sua mercantilização crescente. Vide Santos Rocha,
Maria Carolina. Condição pós-moderna: o lugar dos jogos de linguagem. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do
Sul, v.20, n.1, p.67-71, jan.--abr., 1998.

A velocidade e a guerra

19 Dronzos, do grego, aquilo ou aquele que corre; relativo A corrida, Kratos, cracia, relativo ao poder, A autoridade.
A revolução dromocratica anuncia assim o poder, a autoridade daquilo que é veloz, do que corre, do que tem a
velocidade.
20

21

O desenvolvimento da bomba atômica (1942-45): o projeto americano de desenvolver uma bomba atômica - que
derivaria sua força da liberação de energia através do processo de fissão dos núcleos de um elemento químico
pesado - começou a 13 de agosto de 1942 e mudou completamente o mundo. A primeira reação em cadeia na
fissão nuclear foi conseguida As 15:25 hrs, a 2 de dezembro de 1942. A primeira bomba atômica foi terminada
em 1945, após pesquisas de mais 3 anos e de um custo adicional de 2 bilhões de dólares. A primeira explosão
experimental da bomba ocorreu a 16 de Julho de 1945, perto de Almogordo, no Novo México. 0 primeiro uso
militar da bomba veio a 6 de agosto de 1945, quando foi lançada em Hiroshima, no Japão e novamente, a 9 de
agosto de 1945 em Nagasaki, Japão. 0 vasto grupo de trabalhos para o desenvolvimento da energia atômica,
tornou-se mais tarde, conhecido pelo publico através de seu apelido, o Projeto Manhattan. The Facts on File
Encyclopedia of the 20" Centur, John Drexel (General Editor), New York, 1991, p.54.
Sobre a Guerra civil do Líbano em 1975: The Facts on File. Encyclopedia of the 20" Century John Drexel (General
Editor), New York, 1991, p.544-5
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Dissuasão e liberdade de movimento

n Mach: é um número puro (sem dimensão) que exprime a relação entre a velocidade relativa V de um sólido em
movimento num fluido e a velocidade do som Vs no mesmo fluido. 0 numero de Mach não exprime uma
medida absoluta, visto que a velocidade do som varia com a temperatura, a pressão e a humidade do ar.
Encyclopédie des Sciences. Librairie Generale Française, 1998, p.825.

A endocolonização e o estado-como-destino

23

24

Eis algumas considerações a respeito do emprego da fórmula cidade-Estado. Socrates, Platão e Aristóteles supu-
nhani que a forma mais perfeita da sociedade humana era a polis. A polis é hoje seguidanzente entendida como a cidade-
-Estado grega. Mas, para os filósofos politicos clássicos, o fato de que a polis era mais comum aos gregos que aos não-gregos
era um fato devido ao acaso. Isto pressupõe, no entanto, que a Cidade-Estado era uma forma entre as outras fexistentes] do
Estado 1...). No entanto, a filosofia política clássica não conhecia o conceito de Estado. Quando se fala hoje ern Estado
compreende-se comumente Estado em oposição a sociedade. Esta distinçãoé estranha h filosofia política clássica. Não e
suficiente dizer que a polis (cidade) compreende ao mesmo tempo o Estado e a sociedade, pois o conceito de cidade é anterior
distinção entre Estado e sociedade; como conseqüência não se compreende a cidade dizendo que ela inclui o Estado e a
sociedade. 0 equivalente moderno da cidade ao nível da compreensão do cidadão é a pátria. Histoire de la Philosophie
Politique, Leo Strauss & J. Cropsey, Paris, PUF, 1994 (p.6).

0 Estado-de-Bem-Estar (Welfare State): Termo para o Estado que garante aos seus cidadão uni bem-estar econômico e
social. Esta política foi empregue nos governos democráticos, particularmente no período após a Segunda Guerra Mundial e
dirigiu-se a problemas como deseniprego, doença, velhice, moradia e serviços sociais. The Facts on File Encyclopedia of the
20" Century, New York, 1991, p.953.

25Vinho comenta que, se a autonomia é aplicada tanto nos movimentos de esquerda quanto os de direita, ela
indica a presença de uma desintegração social e não uma didspora de liberdade recuperada. Ela, finalmente
demonstraria a desregulagem absoluta da inércia absoluta... onde russos, americanos, niultinacionaiS e capitalismo
estatal socialista dos países do Leste estão juntos... nunia guerra automatizada que se outorga o poder de decisão (p.98).

A produção da destruição

26 Plano Septenal: Foi assim chamado o plano proposto pelo Presidente dos Estados Unidos R. Reagan (1981-1989)
para a construção de abrigos nucleares, bem como de projetos de evacuação das cidades. Num âmbito mais
amplo fazia também parte desse plano o chamado, Guerras das Estrelas (Star Wars), que era um nome popular,
tirado de uma série de televisão americana, para o SDI (Strategic Defense Initiative) proposto por ele a 23 de
março de 1983. 0 objetivo declarado do SDI era o de criar uma proteção invulnerável contra os mísseis
balísticos nucleares sobre o território norte-americano. Curiosos é observer que, em setembro de 1982, os
presidentes e representantes de 36 academia de ciências do mundo, incluindo a ex-União Soviética e os Estados
Unidos, assinaram em Roma uma declaração (Clube de Roma) de que não existe defesa contra as armas
nucleares e que a única maneira de reduzir a ameaça de uma guerra catastrófica era reduzir os arsenais
nucleares até a sua total eliminação. E interessante consultar: Estratégia de Aniquilamento (p.20-22); Equilíbrio
do Terror (p.25) e Armas Nucleares (p.53-58), in: T. de Montbrial et J. Klein (dir.): Dictionnaire de Stratégie,
France, P.U.F., 2000.

27 A referência aqui à noção de dispêndio trabalhada por Georges Bataille na Noção de Despesa (A Parte Maldita), é
explicita. Georges Bataille, La Part Mandite, Paris, ed. Minuit, 1949 [Critique, 1967].
28 Comuna de Paris: órgão revolucionário instalado em Paris após a liberação do estado-de-sitio da cidade pelos
prussianos e a insurreição de 18 de março de 1871, abafada a 28 de maio do mesmo ano, depois de uma nova
tomada da capital pelo exército regular do governo de Thiers, fixado provisoriamente em Versailles.
Dictionnaire Encyclopédique Petit Larousse, Librairie Larousse, Paris, 1961, p.1283.
29 A unidade do casal logístico é enfocada mais detalhadamente em Veicular (I.T., 76) e, na Estética do Desapareci-
mento (E.D., 89), ambos analisados neste trabalho.
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Guerra do Vietnã (1956-75): 0 pais do Vietnã havia sido dividido, no 17e paralelo, na República do Vietnã
(Vietnã do Sul) e na República Democrática do Vietnã (Vietnã do Norte) após a Guerra Francesa da Indochina
(1946-1954). Em 1956, deflagrou-se uma guerra civil entre o governo comunista do norte, apoiada pelo Viet
Minh, e o nomeadamente governo democrático do sul, endossado pelo Estados Unidos da América do Norte.No inicio, as sangrentas lutas eram fundamentalmente guerrilhas levadas a cabo pelos soldados de Viet Minh -o então chamado Viet Cong - que haviam voltado para seus lares no sul e lutavam ai contra o exército da
República do Vietnã (ARVN). Os Estados Unidos providenciou uma supervisão militar para o- ARVN e, em
1961, autorizou-os a lutar com as unidades do Vietnã do sul que eles haviam treinado (...). A 30 de abril de 1975
o Vietnã do sul rendeu-se incondicionalmente aos comunistas que ocuparam sua capital, Saigon (Cidade de Ho
Chi Minh) sem lutas. Vietnã do Norte e do Sul estavam formalmente unidos como a República Social do VietId,
a 2 de julho de 1976. The Facts on File Encyclopedia of the 20,, Century, J. Drexel (ed.), New York, 1991, p.936-7.
Watergate: este nome foi dado a escândalos na administração do Presidente Richard Nixon, levando-o a des-
tituição do cargo a 9 de agosto de 1974.
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APÊNDICE A: Cinema - Do Poder-Mover ao Poder-Comover

Virilio acredita que tanto a autonomia italiana quanto a rádio livre foram
movimentos interessantes enquanto procuraram sair fora da conformidade cultural e
política mas, acabaram sendo tragados pela máquina-de-guerra. É necessário que a au-
tonomia permita ao homem reinterpretar as máquinas e as situações dentro das quais
ele se encontra envolvido através delas. É necessário criar novas formas de resistência
no interior da própria política tecnológica.

Nosso autor não se posiciona no simplismo de ser contra ou a favor da tec-
nologia. Não se trata de usar mera e simplesmente a tecnologia, mas poder compreen-
der que se é usado por ela, na medida em que não se está consciente da sua essência e
das relações que ela estabelece com o politico.

A guerra tanto quanto a televisão, o cinema, ou aquilo que vemos através
da janela de um trem são visões resultantes da apreensão do fenômeno da velocidade. A
cinematical ai presente faz com que abandonemos as formas estáveis pelas formas ins-
táveis e passemos de uma estética, que era centrada na aparição, para aquilo que Vinho
chama de uma estética do desaparecimento2.

Nos fenômenos que envolvem a representação da realidade (imprensa, au-
dio-visuais, meios de comunicação em geral) constata-se como a guerra se perpetua

através da categoria do poder-comover (um dos aspectos da velocidade já analisados
anteriormente). No fenômeno da Guerra Pura, o poder-mover dromológico une-se ao
poder-comover psicológico através do impacto da velocidade nos sentidos, ou seja,
aquilo que 6, de certa forma, a extensão emocional do poder-mover. Passa-se do pri-
meiro ao segundo aspecto através da visão do mundo. Por outro lado compreendemos

como, ao lado da velocidade da luz — que organiza a perspectiva da visão de mundo —,

está a luz da velocidade — que é fundamentalmente comovente (poder-comover) pois

torna as coisas visíveis.

Na teoria da relatividade a velocidade da luz é de 300.000 kms por segundo,
mas ela é também uma luz da velocidade que ilumina. Não é bem de uma espécie de

fonte de luz a qual Vinho daria atenção, mas a uma relação com o mundo, na qual o

mundo é sobrevoado, é produzido pela velocidade. Nesse sentido, o mundo é então

uma representação de velocidade. 0 mundo torna-se, de certa forma, cinema, e essa pai-

sagem é uma dromoscopia, uma visão da corrida, do deslocamento.
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Estética pictórica da aparição e estética do desaparecimento

Para contrapor o regime comovente das imagens obtidas através da cinemá-
tica das imagens filmicas, Virilio faz apelo à pintura ao dizer que toda a estética da pin-
tura repousa num outro regime: o da aparição. A estética pictórica da aparição pertence
a outro registro de funcionameto da visdo3. Ao contrário dela, as imagens filmicas (24
imagens por segundo que, na verdade, só aparecem porque se esvanecem rapidamente,
ou seja, elas existem porque desaparecem assim que são percebidas) pertencem a uma
estética foto-cinemato-video-holográfica.
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APÊNDICE B - A Inversão Norte-Sul

Fim do eixo leste-oeste

No desenvolvimento das grandes estratégias mundiais, Vinho reconhece
um deslocamento do eixo das provocações beligerantes do Leste-Oeste para o Norte-
-Sul. Ai recai a escolha dos soviéticos de onde aplicar a força militar (Golfo Pérsico, Afe-
ganistãol, China, etc.)

Por outro lado, a tensão entre a China e a ex-União Soviética é infinitamente
maior do que entre esta última e a Europa. A China, além de ter um território imenso,
tem também acesso ao mar que, para o poder nuclear, é de extrema importância.

Um novo Yalta

Já houve um pacto dos Três Grandes em Yalta2 e Vinho acredita que a
probabilidade de um Yalta II se abre com as conversações que envolveram os acordos
SALT: provavelmente haverá uma despolarização de americanos e soviéticos que não redundará
em beneficio para a Europa. Obviamente, no caso, a influencia da China será considerável
(p.137).

0 sindicalismo polonês

Vinho instancia a endocolonização com situações que mostram o exército
popular de uma democracia popular agindo ele próprio como policia: a repressão externa,
o controle das forças externas sobre a população são progressivamente substituidos por uma
mediatização desta repressão e, finalmente, por uma auto-repressão muito clara, muito banal.
Foi isto que aconteceu com a Polônia (p.139).

Ao contrário da estrutura de um sindicato comum, que é um comando de
combate contra o patronato, cuja estrutura é evidentemente militar, o sindicato polonês
uniu o sindicalismo a um credo religioso. 0 sindicato polonês não tem poder de domi-
nar o partido sem invocar a fé religiosa: não existe Walesa sem o Papa! 0 conflito dá-se
então entre duas supremacias: a imperialista militar: a de Jaruzelski3, e a de imperialis-
mo no sentido cósmico, que é o catolicismo: a de Walesa. Só que ambos não se entrega-
ram à estrutura de uma Guerra Santa: eles optaram pela não-militarização nos modos de
atuação: usaram a greve e o ecumenismo e não o fuzil, acredita Vinho.
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Solidariedade

As palavras mais facilmente entendidas como estando vinculadas ao mo-
vimento Solidariedade são contra-poder e pacifismo. A prática sindicalista polonesa en-
tendeu dialogar com os politicos e questionar também o exército. Como este último não
quis manter conversações a-partidárias, os poloneses passaram por cima do partido e
procuraram os russos.

A morte como arma

Para Vinho, o que colaborou diretamente para esta disposição de Solida-
riedade foi a fé cristã: Eles são cristãos, não se esqueça. Eles tern uma arma essencial, o Grande
Além (p.141). Esta afirmação traz novamente a questão da morte e da Guerra Santa. E se,
implementar uma Guerra Santa é não temer a morte, organizar uma não-Guerra Santa 6,
igualmente, não temer a morte mas também não tocar em armas. Os sindicalistas polo-
neses entendem que a relação com a morte determina a existência e que, ao levar uma
vida-sem-vida, eles não têm nada a perder enfrentando o inimigo, seja ele o russo, o mi-
litar. Junta-se a isso a tese de certos bispos franceses que vetam o suicídio de uma Na-
ção. Por outro lado os pacifistas alemães decidem: Não aceitaremos o suicídio nuclear.

Ao lembrar que todas estas questões se inscrevem na idéia de duração,
Vinho conclui: Vê-se que tudo é muito politico, mas no seu sentido antigo, ou seja, naquele do
âmbito da escolha de um destino no qual as sociedade podem ainda exercitar-se (p.142).

Declínio dos impérios

Embora frisando que não pretende definir situações mas revelar tendências,
nosso autor alia-se a alguns estudiosos no assunto e diz que o império americano já não é
mais um império configurado territorialmente, mas cultural, Lou seja] um império de um modo
de vida (p.143).

De maneira semelhante, esboça-se o declínio do império soviético4 que vê
seu estatuto geográfico esfacelar-se, aos poucos, com uma espécie de erosão interna em
seus blocos e a ameaça crescente de um surgimento ai de um terceiro mundo... . Os
altos investimentos militares em detrimento do consumo civil criou ai uma intensivida-
de endocolonial que é uma permanente inquietude para o seu estatuto de não-desenvol-
vimento da sociedade civil.
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Instantaneidade: fim do homem como humanismo
A intensividade endocolonial corresponde a instantaneidade ao fim da historia

como narrativa biográfica das sociedades, dos povos, nações e culturas e ao fim do homem como
humanismo (p.145). Dai o porque do surgimento da questão religiosa que, para Vinho,
uma questão externa ao humanismo, mas que, sendo uma pergunta que se coloca na
interface da consciência desse limite, devemos, seguramente, fazer.
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Notas

Apêndice A - Cinema: do poder-mover ao poder-comover

Cinemática é a parte da física, e mais precisamente, da mecânica, que estuda os movimentos dos corpos no
tempo e no espaço, independentemente das causas que os produzem (o estudo das forças ou causas, e do
movimento que elas produzem é o objeto da dinâmica). Na cinemática, define-se, antes de tudo, os elementos
do movimento, ou melhor, a posição do corpo e suas mudanças em função do tempo. Enc-yclopédie des Sciences,
Librairie Générale Française, 1998, p.307.
2 Esta temática sera abordada no decorrer da análise feita neste trabalho sobre A Estética do Desaparecimento.
3 No livro (ED, p.44) Vinho reporta o seguinte episódio que ilustraria, por exemplo, o pertencimento de Magritte
a uma estética da aparição. Em 1960 é perguntado a Magritte: Por que, em certos quadros seus, aparecem objetos dife-
rentes, como, por exemplo, o bilboquê? E ele responde: Eu não acho que o bilboquê seja uni objeto diferente... É, ao contrá-
rio, algo de bastante banal, tanto quanto unia caneta, uma chave ou uni pé-de-mesa. Eu não mostro nunca objetos diferentes
ou estranhos nos meus quadros... são sempre coisas familiares, não estranhas, mas as coisas fanziliares estão reunidas e
transformadas de tal modo que nós devemos pensar, ao vê-las dessa maneira, que existe outra coisa de não-familiar que
nos aparece ao mesmo tempo que as coisas familiares.

Apêndice B - A Inversão Norte-Sul

Afeganistão: É um pais asiático, pobre, com cerca de 95% de analfabetos e a maioria da população constituída
por muçulmanos. Em 1973 a monarquia foi derrubada e uma forma republicana de governo foi estabelecida.
Um governo comunista pro-USSR surgiu em 1979, após o assassinato do presidente Hafizullah Amin, a União
Soviética colocou Babrak Karmal na presidência da República do Afeganistão. Isso deu origem 'a luta entre
partidários do governo e rebeldes muçulmanos. Os combatentes, de ambos os lados, sem unidade, experiência e
armas adequadas, lutam entre si e contra os soviéticos enviados ao pais. Em 1989 as últimas tropas soviéticas
são retiradas de acordo com o apoio nas Nações Unidas, mas a luta civil continua. The Facts on File Encyclopedia
of the 20" Centuty, J. Drexel (ed), New York, 1991, p.12.
2 Na cidade de Yalta, na Criméia, de 04 a 11.02.45 reúnem-se Churchill, Roosevelt e Stalin que se puseram de
acordo quanto aos planos militares a seguir. Os russos prometeram declarar guerra contra o Japão 30 dias
depois da capitulação da Alemanha. Em troca, os Estados Unidos concordou em garantir à USSR as ilhas de
Sakalin e as ilhas de Kuril, que haviam sido perdidas na guerra Rússia-Japão, mais a zona de ocupação na
Coréia. A rendição incondicional da Alemanha foi uma vez mais pedida e sua ocupação após a guerra pelos
Três Grandes mais a França, foi decidida. Os lideres também concordaram em ter uma conferência mais tarde,
nesse mesmo ano, para fazer planos para as Nações Unidas. A maior parte dos acordos da Conferência de Yalta
foram feitos em segredo, e o texto completo não foi publicado antes de 1947. Muitas criticas foram feitas, mais
tarde, a Roosevelt, por ter feito concessões excessivas aos soviéticos. The Facts on File Encyclopedia of the 208,
Century, J. Drexel (ed), New York, 1991, p.978-9.
3 Jaruzelski, Wojciech. A revolta dos trabalhadores poloneses em 1956 foi controlada por Wladyslau Gomulka,
secretario-geral do Partido Comunista. Os distúrbios de 1970 derrubaram-no. Edvar Gierek, seu sucessor,
enfrentou novos protestos contra o aumento do custo de vida, o que levou o estaleiro Lênin, de Gdansk,
paralização. Em 1980, o governo foi obrigado a permitir a organização os operários em sindicatos. Gierek
perdeu o poder, e as greves continuaram. Nesse momento de crise destacou-se a figura de Lech Walesa, o líder
do sindicato Solidariedade, que fez várias reinvidicações de caráter econômico e politico. Diante da atuação de
Solidariedade, Jaruzelski, chefe do governo militarista polonês, proibiu o funcionamento dos sindicatos e
ordenou a prisão de vários de seus lideres. Walesa, que também esteve preso, tornou-se símbolo da luta contra
o regime opressor. Osvaldo Rodrigues Souza, A Europa, in História Geral. Sao Paulo, Ática, 1987, p.404-15.
4 Cf. Cornelius Castoriadis: Os Destinos do totalitarismo e outros escritos. Porto Alegre, LPM, ed. 1985, p.7-23.
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2.3 - L'INSECURITÉ DU TERRITOIRE1

A INSEGURANÇA DO TERRITÓRIO

2.3.1 - 0 estado suicida

Se, no inicio dos anos '60 podia-se ainda acreditar que a economia, adap-
tada As exigências militares, tornava a vida mais fácil para um número cada vez maior
de pessoas, no final dos anos '70, não se pode mais dizer o mesmo.

Segurança interna e externa confundem-se, e o critério decisivo do caráter
criminoso da tecnocracia esboça-se nessa indistinção. A Guerra Total leva à desmorali-
zação e ao paroxismo a dinâmica interior da sociedade, ou seja, ao terror. De tal maneira
isso se efetivou, que a administração do terror serviu para fazer a passagem do estado
de Guerra Total a outro, o da paz total que preocupa as instâncias internacionais depois
de 1914.

A guerra tradicional na Europa era vista como um último argumento de um
sistema de troca costumeiro e institucional que se apoiava na utilização de um habitat
comum. A Guerra Total cria outra situação, e sua finalidade é bem mais psicológica por-
que inaugura um estado de insegurança permanente no conjunto do espaço tratado. A
Guerra Total é sem limite e sem finalidade e domina fora das categorias usuais do
tempo e do espaço. Lembremos que em janeiro de 1941 Roosevelt apresenta o New Deal
que, dentre as quatro liberdades, salientava a freedom for want, e em 1942 a liberação da
necessidade chega, porquanto a segurança social, diz-se e faz-se crer, será garantida. 0
que realmente acontece é que o Estado, nessas condições sociais, mostra-se como o
único capaz de estabelecer o diagnóstico das necessidades, tendo em vista a vida sã do
cidadão. Este tipo de olhar estatal e clinico vai alastrar-se pela Europa, e transformará o
cidadão num homem nu e só, pois que ele é um organismo anônimo vivo, em situação
limite. A categoria da assistência torna-se uma sobrevida e a não-assistência, uma con-
denação à morte. Nesse contexto instalam-se as grandes tecno-estruturas necessárias pa-
ra a estratégia da paz total. E, aquilo que aparentemente seria um processo de descolo-
nização, 6, na verdade, o fim de uma coabitação e o surgimento de um novo tipo de
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segregação. Nixon dirá, bem mais tarde: Nós não somos imperialistas: só queremos trazer um
modo de vida....

Tanto o programa de guerra quanto o de paz oferecem quadros de integra-
ção, ou seja, estruturas já escolhidas e, em relação As quais, todo o resto deve acomodar-
se. Assim, os esquemas militares e industriais realizam, a domicilio, a visão ascética e
mutilada do Ocidente. As cidades vão se dissolvendo, mas isso não impede o processo
de acumulação.

Este espaço do medo nasce do medo do espaço e, no fim das hostilidades, a
Europa procura reconquistar o espaço civil destruido. Lançam-se todos a uma recons-
trução desse espaço, embora os bancos sejam os primeiros a servir de obstáculo para
isso. Na verdade, esse tipo de situação não é propriamente uma inconveniência do
progresso, mas, diz Vinho, das realidades projetadas por um sistema (p.39).

Nessa contextualização, a idéia de serviço público opõe-se à de assistência
através de uma política que faz agora uso de uma estrutura instrumental dissociada de
toda a realidade do meio. Diz Vinho: Com a idéia de serviço público das populações, é uma
das últimas características da paz verdadeira que desaparece, pois que, para além da sua represen-
tação humana e desinteressada, é a imagem social do Estado que se apaga no espirito dos cidadãos
(p.41). Na verdade, a efetiva política do meio deveria estender-se particularmente atra-
vés da legislação do espaço que, com efeito, garante o direito, ao cidadão, de circular ou
de parar. Por outro lado, nós sabemos como são perseguidas essas noções dinâmicas do
espaço social através, por exemplo, das diversas formas de nomadismo, que sempre
amedrontaram os Estados totalitários. Aliás, tanto o tratamento dado aos ciganos e aos
boêmios sob o III Reich, quanto, hoje, as leis de assistência que visam sedentarizá-los,
demonstram bem esse fenômeno.

A repressão das dinâmicas, por assim dizer, selvagens, foi sempre uma das
preocupações centrais do exército e da policia, e, embora após 1945, no Estado Moderno,
surjam novas orientações e escolhas nas questões espaciais, os procedimentos de entrave
não param, eles ficam apenas mais refinados. Estende-se por ai uma geometria colonial
da descolonização, seja da guerra ou seja da paz, e a crise central é a do avanço da mo-
tricidade do sistema no interior de um isolacionismo que, paradoxalmente, se tornou

planetário. Por outro lado, a importância psicológica da campanha do medo civil se
alastra na investigação cientifica, que acaba se tornando uma simples prática de policia
em nome de um novo protecionismo, o da proteção ao saber.
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0 aniquilamento progressivo da independência entre tempo/espaço/su-
jeito, ou seja, a negação da dimensão que resta ao homem de expressão ficou claramente
exemplificada no III Reich, e quando Goebbels diz que foi o horror partilhado da co-
tidianidade que deu a Hitler seu meio mais seguro de governo, compreendemos as con-
seqüências dessa negação.

A inadaptação A nova situação urbana, a poluição, a superpopulação, a des-
socialização, todos são elementos que servem para explorar o mal-estar do homem em
relação ao seu meio ambiente, transformando o seu desprezo por ele, em medo. Este
medo nada mais é que uma superposição a um novo esquema militar que se ancora a
uma empreitada nihilista, projetada e construída numa realidade social, e que terminou
por levá-la A bomba atômica.

A presença de alguns fatores que impedem uma mudança significativa des-
sa situação atrela-se: a) a uma super informação dos peritos do sistema; b) a uma sub-in-
formação dos que, pretensamente, estão fora da categoria dos peritos; c) aqueles que se
servem da informação para uma finalidade, ou seja, os que efetivam o Estado-suicida.
Os dois primeiros grupos terminam por produzir uma espécie de especulação infinita
porque nunca se chega a identificar o problema de uma maneira sensível. 0 terceiro
grupo, no entanto, consegue produzir um sentimento real de impacto na sociedade e,
ajudado pela postura da mídia, ele consegue desencadear um sentimento de desprezo e
de ódio cotidianos por parte dos indivíduos.

Diz Vinho: Nossa pseudo-civilização materialista produz tão somente anti-objetos
(...) a nova civilização mundial é aquela do estranhamento/desorientação (dépaysement], ela
odeia os objetos de seu desejo. É esta psicose que comanda toda sua política de produção (p.50).
Não 6, aliás, por acaso que as primeira indústrias nos Estados Unidos tenham sido as do
automóvel e a do cinema antes de se tornarem as da guerra. Essa escolha 6, na verdade,
bem mais psicológica do que racional, ou, melhor ainda, psicopata, na medida em que
ela é oriunda do desprezo e do abandono de toda relação produtiva com o meio, e todo
o investimento é feito para fugir dele. A tristeza dessa escolha espelha-se na própria ci-
dade e, visto que agora, loucos e assassinos são filhos legítimos do Estado que os engen-
drou e os reconhece como tais, a expiação dos seus crimes 6, doravante, geral.

Assim é que o Estado suicida faz, A sua maneira, um governo popular com
uma força democrática mas, em vez de propor objetivos vitalistas, ela se baseia na exploração
cada vez mais avançada de nossos instintos de morte. Como as linhas de partilha e as esco-
lhas entre bem e mal, vida ou morte, etc., estão cada vez mais fluidas, delinea-se um Es-
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tado totalitário perfeitamente definido num plano geral pela ascensão constante dos gráficos em
direção a uma morte planetária (p.51).

2.3.1.1 - Moralidade do fim

Vinho estabelece um paralelo entre as afirmações de Haiderlin e de W.
Heisemberg que prefiguram uma ordem do mundo que se dirige para o seu fim e/ou
para um estado geral de unificação universal. Através dele, Vinho procura mostrar que
o caráter fdustico do poder totalitário tende agora a desaparecer com toda sua panóplia,
pois que o estado tecnológico só tem necessidade, de uma maneira bastante secundária,
do acidente humano que nada mais 6, para ele, que um incômodo no seu modo de fun-
cionamento. Efetivamente, nesse contexto totalitário, a normalização e a integração das
pessoas adquirem, de maneira pura e simples, o caráter final de seus desaparecimentos.

Ao fazer uso da estratégia da instituição contra a instituição, essa forma de
revolução interna da moralidade dos Estados vai obrigar a querer mudar tudo, bem
mais rapidamente e, assim, adonar-se mais facilmente das próteses técnicas.

Para Vinho parece claro que as democracias não sobreviverão a oscilação atual da
legalidade no mundo (p.55). Não nos damos conta de que aquilo que salvaguarda a demo-
cracia é a tangibilidade da partilha dos poderes institucionais, ou seja, sua simples exis-
tência, e não seu funcionamento precário (este tópico parece-nos aplicar-se particular-
mente a. análise da situação vigente no Brasil atual...).

A preocupação permanente em delatar órgãos de governos politicos, por
exemplo, mostra a tendência em visar o intermediário humano, demasiadamente huma-
no, como se fosse possível viver sob o domínio direto de qualquer tecno-estrutura. Atra-
vés desse movimento, o corpo social é levado A critica irracional, ou seja, puramente ne-
gativa da instituição como tal. Qual é o interesse em espalhar a idéia de um Estado onde
as medidas serão sobre-humanas, logo inumanas? Eis ai, para Vinho, um presságio ter-
minal para os intermediários sociais.

Fato é que a idéia de segurança e felicidade pessoal ligavam-se aos progres-
sos das estruturas dos Estados, na medida em se subentendia uma fraternidade social
realizada no e pelo Estado que, mesmo se exterior A socialidade, seria dotada através
desta última, de um nível superior de sentimentos humanos, e mesmo humanitários. A
"Liberdade, Igualdade, Fraternidade" lembrava que o Estado não era fascista mas, ne-
cessariamente, humano e generoso. Forma esta, sem dúvida, proveniente de um sonho
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público, advindo de um fenômeno de representação da virtude moral inseridas nas
características humanáides do Estado. E, por que não dar-se, finalmente, conta dessa de-
sertzficação, esse despovoamento dos canais do poder, já em estado avançado, que se produzem sob
nossos olhos? (p.56). Talvez porque, a cada dia, aumenta mais a distância entre a reali-
dade objetiva e a consciência que temos dela. Até na paisagem urbana, o instrumento
parece ter suplantado a vida e a cidade se decompõe frente a nós: Os agrupamentos huma-
nos, a vegetação, os animais, que eram abundantes há cinqüenta anos atrás desapareceram de
uma cena urbana que se tornou mineral (p.58).

Os constrangimentos da consciência seguem, assim, os compromissos que
se estabelecem entre a instrumentalização e a vida cotidiana. A repressão econômica e
mesmo física ao qual o sistema atual cinge o cidadão-sujeito, impossibilita-o de entre-
gar-se à promessa do progresso e passar a temer a ameaça do não-progresso, até chegar
finalmente 6. constatação de um não-progresso, como foi, por exemplo aquele explicita-
do no Relatório Meadows. É dessa forma que as relações iniciais com o sistema se inver-
tem pois que, os grandes ideais desapareceram, o protecionismo e o medo envenenam a vida
americana, signos de instalação em meio totalitário (p.60).

Tudo parece indicar que, na verdade, a energia das sociedades hiperestru-
turadas termina por refugiar-se fora delas próprias pois, â. medida que o sistema se tor-
na moralizador de um conjunto mais extenso, cresce, necessariamente, a onda de atos
repreensíveis: é banal lembrar que o espirito de 1879 nascera dos espíritos dos libertinos e dos
sectários do século precedente; chegado o momento, eles estarão suficientemente poderosos e es-
truturados (p.62).

Violência do Estado e medo civil fazem parte de um corolário onde estão
imbutidas campanhas profiláticas, nacionais e internacionais, através das quais a higiene
política mistura-se a higiene social e moral [...] as normas da sociedade sã tornando-se leis, legis-
lativos e executivos tendem a recobrir através de estados de exceção, a proclamação, por parte do
Estado, de um estado de sitio permanente da sociedade (p.63).

Nos casos extremos, compreendemos porque é a engrenagem repressão-
-agressão-repressão tomada ao nível de uma totalidade interior, ou seja, nessa troca vio-
lenta e irracional que ultrapassa todas as intenções, que se vai evidenciar uma não-volta
a um sentido inicial, e aliás, como a qualquer tipo de sentido. Ao desaparecer o homem
objetivo (Vinho lembra que nos Estados Unidos estima-se em um milhão os desapare-
cimentos, temporários ou definitivos, por ano), desaparece com ele a engrenagem cen-

tral do sentido, a troca nos bons procedimentos de uma moral comum.
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O sistema capitalista não é mais credenciado como representação do pro-
gresso, da inovação e da abundância e o seu protótipo, a América do Norte, passou a
exportar comportamentos de sobrevivência, não somente ecológica mas, vital. Ainda
num movimento de inversão, pratica-se na cena internacional, uma política do objeto:
aquela da sobrevivência do sistema através de uma infra-estrutura social, a da guerra
civil, na qual o gestionamento da morte revelou-se como uma das fontes mais rentáveis
e mantenedora de uma estabilidade aterradora.

0 projeto de incontornabilidade do nuclear estende, ao conjunto planetário,
a moralidade do fim. Este projeto tem um tempo e um espaço concretos, pois que o Es-
tado suicida é um estado construido, e sua finalidade não está ligada mais a um espaço
econômico do que a um espaço politico, social, cultural, etc., sua finalidade sendo ague-
la de conter todos estes aspectos num só.

Em Guerra Absoluta e Guerra Real, Clausewitz já havia dito que graças a pla-
nificação da guerra, o ato de guerra por inteiro torna-se uma operação única com um só objetivo
final definitivo no qual todos os objetivos particulares foram fundidos. Para ele, na filosofia da
guerra não deveriam haver princípios moderadores, porque eles entravariam a realiza-
ção de um absoluto da guerra, residente no próprio Estado, e mais precisamente ainda,
na situação social. Isto, porque o Estado politico tradicional é um meio não-condutor. Nele
reina a confusão, os desvios, etc., e uma boa conduta 'estratégica implica numa trama
simples, com o máximo de uma ou duas inferências.

Em 1816 Clausewitz dá a sua célebre formulação ao dizer, que a guerra nada
mais é que a continuação da política por outros meios, querendo com isto significar que a
guerra, sendo ela mesmo simplesmente um sistema, não poderia ser um epifenômeno
de um Estado politico encarregado de dar-lhe um significado. No entanto, no decorrer
da obra de Clausewitz, já vige a idéia de uma grande inversão do século XX: ou seja, da
modificação da moderação social pela conduta estratégica (p.72). Cento e cinqüenta
anos depois Kissinger diz que aquilo que separa sua política da dos seus parceiros é me-
nos a divergência de interesses e mais uma sofisticação dos estudos militares técnicos
existentes nos USA. Com efeito, a aceleração e a simplificação das inferências estratégi-
cas tornaram-se tais, que a simples consulta sobre qualquer um dos parceiros pode dis-
solver a confiabilidade da trama. Vê-se que, ao contrário das convicções de Clausewitz,
a violência moral interior (as leis, o direito), e a violência exterior (a guerra), passaram a
conjugar-se no Estado.
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Embora a guerra continue sempre a ser um motivo ativo de transformação,
aos esforços militares externos correspondeu rapidamente a institucionalização de uma
situação estratégica interior, ou seja, à guerra respondeu uma endocolonização.

Vinho refere-se aos Estados Unidos e comenta a situação do soldado que vê

o campo de batalha a olho nu e não consegue examinar para além daquele território de

luta, mas, de fato, na megalópole moderna americana também não se vê além daquilo
que se vê a olho nu: o sentido do conjunto escapa aos seus ocupantes. Progressivamente
cidades destróem-se a elas mesmas e a dificuldade de uma gestão municipal tem sido
um resultado evidente (New York serve, na época, como um excelente exemplo).

Essa visão de conjunto é agora entregue aos peritos da OTAN e ao seu co-
mitê, e é nessa conjuntura que Vinho refere-se ironicamente ao projeto piloto de 1973
para A planificação universal da circulação das pessoas e das mercadorias. Na sua opinião esse
tipo de projeto difere daquele, por exemplo, que foi feito em Haia (Holanda), sobre a
planificação de armamentos. Aqui sim, procurou-se dar conta do movimento humano no
planeta através da trama estratégica global de um novo conjunto militar-industrial (p.74).

A grande força que cresce não é a do Estado capitalista, socialista ou indus-
trial, mas a do Estado Militar. Nesse sentido, a Africa e o Terceiro Mundo não estariam

em atraso em relação à Europa, mas à frente, na medida em que ai, essa ordem já está

em todos os lugares. A sociedade pós-industrial é a *sociedade militar e ninguém in-
terroga o Estado-armado.

Historicamente sabemos que nas origens da Europa Ocidental, no mundo
rural primordial, encontramos uma ausência quase total de poderio marítimo ou indus-

trial. As elites e a administração estão ai ocupadas em cavalgar. Eles dispõem de seus

próprios meios, utilizam o campo para circular, para se disfarçar, mas não para defen-

der-se: 0 sujeito ai tem tão somente suas dimensões, seu espaço e seu tempo mergulham na sua
própria duração e o bem espiritual está ele próprio contido nesse espaço súbito onde tudo deve ser
imediato, tudo próximo (p.75). Efetiva-se ai esse atalho entre querer e mover, e Vinho lem-

bra que, na literatura, há um nome para essas coisas feitas que seria a canção do gesto.
Essa cultura do presente e do súbito desaparece no momento em que o su-

jeito começa a erigir-se territorialmente. Nesse semi-nomadismo, o querer exercia-se em

direção de um ponto fixo (lugar de estada, ponto de água, etc.) mas ai o campo percor-

rido era ilimitado e o perigo estava exatamente na sua limitação: tudo devia conter tudo

imediatamente. Com o surgimento da estratégica, a fortificação reaparece sob a primeira

definição de obstáculo continuo. Agora o campo é limitado e não é percorrido, mas,



183

dominado pela visão, 0 querer vai exercer-se, ao contrário, na direção do mover : esta é
uma nova posição do sujeito no espaço. Efetiva-se uma separação real do imediato, do

.8 sobre o terreno que se produz a anomalia ocidental, Estado cons-
truído continuo e discurso (discursus = o correr aqui e ali), ao mesmo
tempo [...]. Ai então o sujeito torna-se realmente um homem objetivo,
voluntariamente independente do mundo que ele percebe, comunican-
do-se com ele tão somente através da multiplicação das leis que ele
inventa (p.76).

Apercebemo-nos então que aqui se inicia o movimento de despossuimento

do terreno, do espaço concreto, em favor do imaginário do lugar que busca ser forma-

tado e atingido pelas leis. Transcrito para atualidade, este movimento de despossui-

mento pode ligar-se à mídia na medida em que, através dela, o homem busca recuperar

a cultura do presente e do súbito, não se dando, no entanto, conta do perigo que isso

representa. Efetivamente isso é uma possibilidade a ser encarada: quando não se tem

mais o espaço concreto e se dispõe tão somente de um espaço virtual, este espaço passa

a ser aqui delimitado no sentido da vigência de um movimento politico pertencente a

uma endocolonização estrategicamente construída pelo Estado-suicida.

Desde suas origens históricas, a contribuição mecânica é determinante: é a

transformação técnica da máquina (de assalto) que é o fator principal da transforma-

ção da estrutura construída, da sua evolução esquemática. Mas esta transformação não

um fator de mudança, mas sim uma conservação, de natureza tautológica (grifo nosso) (p.77),

pois que o progresso tautológico da proteção se perpetua sob a ameaça.

A partir do Renascimento o que vai prevalecer é esta nog-do perversa da con-

cepção do campo de estratagemas, o que levará as elites ao abandono das estruturas pe-

sadas e onde ela inicialmente se havia abrigado: os mestres da cultura ocidental associaram-

se então estreitamente a instalação desse novo universo, puramente especulativo. Para Alberti, as

artes estão intimamente ligadas a concepção racional do Estado-cidade, ã sua organização, à sua

defesa (p.79).
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O limite daquilo que cerca, da muralha, ao fechar o espaço, cria urn campo

artificial, abre-o ao jogo da previsão, fazendo então desse campo uma cena onde o sub-

jugo pode ser funcionalizado, não somente no plano físico (ferimento, cansaço, morte)
como também no plano psicológico (terror, pânico, desencorajamento, submissão). Este
conjunto da artificialização do campo é infringido 6. própria organização dos terrenos
circunscritos e dados para serem percorridos. Depois de Maquiavel, Vauban vai preco-
nizar esta desintegração da personalidade do adversário pelo campo construido, como
um meio de evitar a carnificina. Assim é que as próteses do compreender invadem o espaço

imprudentemente esvaziado entre o sujeito e o mundo percebido, o mover é substituído pelo
movido, o querer, depois do mover, é alienado no movido (grifo nosso) (p.79).

Esta reflexão entre o mover e o movido explicitada por Vinho é completa-
mente adequada ao percurso de seu projeto ulterior em relação aos meios de comuni-
cação e, aqui, é o movido que aliena nosso mover. De igual maneira encaixa-se, à per-

feição, a inclusão do conceito de inércia polar no âmago da movência contemporânea.

Claro fica que esta colonização local do espaço e do tempo humanos não
tarda, devido 6. sua dinâmica, a afetar o conjunto das organizações civis da Europa, e o
nascimento do Estado, é então, precisamente, a instalação dos privilégios permanentes do lugar,
ou seja, na construção e artzficialidade do seu campo de socialidade (p.80). É o Estado que des-
de a origem cria e opõe a artificialidade e a naturalidade sociais, e é por esta razão que

ele é ahistárico e legalista. Neste sentido, adonar-se do Estado em nome da História, é
cair nos privilégios permanentes do lugar e, logo, fora da história.

Montaigne já mostrara como as leis do Estado aparecem no seu duplo as-

pecto: inicialmente irracionais, depois causadoras do medo que o cidadão sente por ser

tolhido na sua liberdade de ir e de vir, de se mover. De maneira direta ou indireta, as leis

oporão o movido ao mover das pessoas, e, nessa medida o movido é a essência construída do po-

der sobre o outro; sua última conseqüência é o imóvel, a morte inflingida (p.81). 0 crescimento

do Estado Ocidental nada mais é que a produção e a reprodução do seu campo de es-

tratagemas, campo artificial criado entre os pólos opostos do mover e do movido, e que

hoje não é simplesmente aquele de um exército, de uma policia2, não somente como uma

administração local, mas como aquela de um conjunto planetário.
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E, da mesma forma cessa o discursus ocidental; à pseudo-civilização
das comunicações e do movimento sucedeu, em vinte anos, o universo
fixo das maiorias silenciosas. 0 próprio turismo foi repatriado graças
aos tempos e aos espaços truncados: DisneyWorld vem após a
Disneyland, o pequeno pais das crianças torna-se o universo infantil
dos adultos; o campo dos estratagemas sempre é criado pela muralha e,
o espaço de evasão é, na verdade, o espaço de captura, onde o jogo ensi-
na um comportamento (p.83).

Para referenciar suas afirmações, Vinho comenta os acontecimentos de
Maio de '68, nos quais ele teve uma intensa participação. Comenta ai o exemplo do
Gaullismo e diz que Maio de 68 é incompreensível sem a relação a uma cerca, a uma
muralha artificial criada 10 anos antes pelo Estado gaullista, mas é técnica da paz total,
privilegiar as estruturas e desvalorizar o fundo, e se o espaço de Maio de 68 nunca che-
gou a ser precisamente definido, ele não se designava como imaginário, mas como espaço
critico (p.84). Passa então a relatar a importância do ato em si que envolviam as mani-
festações de Maio de '68, suas barricadas e, sobretudo, a ocupação dos prédios, procu-
rando, uma vez mais, não abstrair o acontecimento de sua localização, de seus meios e
de seus materiais. Nessa movimentação,

a violência não foi jamais realmente agressiva, ela foi transgressiva.
Foi pela concretização de sua critica que uma realidade estatal foi sub-
mergida: por uma vez, a critica, espalhou-se no meio ambiente, através
da ultrapassagem do uso dos lugares (faculdades, teatros, usinas,
administrações, etc.). Se durante uma quinzena de dias a credibilidade
do Estado apareceu na sua fragilidade, a estrutura urbana tornou-se
ao mesmo tempo diáfana, a cidade irreal... (p.84).

Como vemos a dinâmica da transgressão teve um papel capital e se o espaço
critico estiver então, para o sistema urbano, como aquilo que a contestação é no sistema politico, e
se, a justo titulo, fala-se da liberação da palavra, deve-se também revelar esta liberação do ha-
bitar (grifo nosso) (p.85). 0 habitar tornou-se um ato ofensivo e revolucionário, trans-
grediu-se a função dos edifícios, das construções, e passou-se a habitar o inabitual. 0
espaço dilatado do movimento revolucionário tornou, subitamente, transparentes as
fachadas-fronteiras, os ferrolhos e trancas segregadoras. A própria barricada não era
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uma obstrução realmente defensiva, mas uma construção visando delimitar um novo
território: era o ressurgimento da cidade dentro da cidade. Em manifestações nesse es-
tilo, é o arsenal do movido que é visado: Foi preciso ter vivido uma dessas ultrapassagens de
função para compreender a que ponto o habitat contemporâneo esterilizou as relações do
homem com seu meio, do indivíduo ao coletivo (grifo nosso) (p.86).

Esses atos pareciam ter um sentido premonitório: através da ultrapassagem
do uso estrito dos lugares, eles submergiram os limites do direito e anunciaram o de-
saparecimento de um modo de vida, e eles revelavam a alienação dissimulada nos hábi-
tos cotidianos mais comuns. Esquecendo, por um tempo, as interdições, ao habitar o
inabitual, a população cometeu um primeiro adultério em relação à apropriação espacial
que a isola e a seqüestra.

Para nosso autor, mesmo se essa ultrapassagem é ainda velada através de
interpretações políticas clássicas, começava ai a guerra dos espaços críticos e, juntamen-
te com os exemplos de movimentações semelhantes acontecidas em Caên, Nantes, cons-
tata-se: espaço tornou-se inabitável, impraticável.

A relação de agressividade e de proteção não é o fato de uma sociedade de
lucro ou de concorrência, ele é o fato de Estados que, através de suas estruturas cons-
truídas, transferem a relação agressor-agredido para o seio mesmo de sua organização,
fazendo-a suportar, a partir do seu interior, graças a esta construção indizível do espaço
social que qualifica seus habitantes, uma pressão permanente, virando ao avesso a so-
cialidade como se pode fazer com uma luva.

0 que interessa Virilio é a tangibilidade das leis e dos estatutos, daquilo,
enfim, que qualifica o cidadão como habitante da cidade, bem mais do que por meio de
uma idéia como a de um proletariado, por exemplo. Se, com a Guerra Total, as noções
de território e de nacionalidade desaparecem por trás da noção de mercado, recoloca-se
a proletarização num novo contexto espacial. Talvez justamente por essa razão, o Projeto
de planificação mundial de circulação, proposto pela OTAN, deva ser contextualizado pelo
movimento humano no tempo e no espaço, sabendo-se que a expansão planetária se
constrói agora, primordialmente, pelo Estado armado.
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2.3.1.2 - 0 litoral vertical

Quando o piloto pronuncia a frase altitude zero ao efetuar manobras lunares
na missão do Apollo XI, percebemos que a altitude tornou-se uma distância pura e que existe
doravante um outro solo, um solo acima, e que a superficie da Terra tornou-se um entre-solo

(p-93).
Na verdade é como se, através das retransmissões dessas imagens da mis-

são lunar, nós contemplássemos, ao mesmo tempo, a lua na tela e a lua, vista da janela.
Aquilo que para nós representava os confins de um vazio espacial, torna-se agora uma
espécie de litoral sideral. Uma vez mais, nosso horizonte muda: Esta importância brutal
dada aos limites era comparável a uma desapropriação, a uma desvalorização do interior, o valor
se deslocava do centro para uma última periferia, o objeto celeste tendo menos importância, â par-
tir de então, que o intervalo celeste e suas paredes (p.94).

Essa grande virada que dispersava as distancias num continuum, decompu-
nha, ao mesmo tempo, uma ordem da percepção e uma ordem de utilização. Isso inci-
tava, por exemplo, os dois grandes blocos ideológicos que lideravam o Ocidente a dis-
sipar no tempo e no espaço uma geopolitica, a partir de então, sem perspectiva.

Uma vez mais é aqui estabelecida a analogia entre a percepção do espaço
concreto e externo e a percepção interna e simbólica dessa nova mensuração que corta o
espaço diferentemente: o mundo desaparece como horizonte infinito de toda experiên-
cia. Essas modificações afetarão diretamente o estatuto do saber, pois que quantificar,
qualificar infinitamente os conteúdos, tornou-se impossível, e uma nova forma de ação
capitalista - o imperialismo social - trouxe, de certa forma, a paz para o campus da
comunidade cientifica.

A instituição cientifica, profundamente minada pelas incertezas políti-
cas do poder, voltava a ser o instrumento da obra, ou seja, ela retoma-
va seu lugar de informadora privilegiada do Estado, através da imensa
tarefa do inventário e da recoloca ção em causa dos conteúdos: eis o no-
vo sentido dos contratos estabelecidos entre o exército e onde as ciên-
cias humanas ocupavam um bom lugar (p.95).

Na tela da televisão combina-se agora seguidamente, numa continuidade, a
macromatéria e a micromatéria, dando a ilusão ao telespectador de viajar em alguns segundos
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da estrutura gigante de uma haste de grama a uma terra miniaturizada, perdida no cosmos
(p.95). Apresenta-se-nos um duplo litoral politico e histórico:

uma macropolitica, nascida do escapamento vertical, e capaz de resol-
ver tecnicamente, de cima, os mais amplos problemas no âmbito de um
ecossistema global, e uma micropolitica, a da instituição humana, pri-
sioneira horizontal dos litorais tecnicamente esgotados, limitados pelo
seu lugar e forçosamente incapazes de alçar-se na direção de uma solu-
ção dos problemas mais amplos (p.96).

Confrontamo-nos aqui ao paradoxo trazido pelas inovações da física quânti-
ca em relação à nossa percepção do infinitamente pequeno e infinitamente grande. As
repercussões tanto externas (novas mensurações, concepção), quanto internas (psicoló-
gicas e imaginárias) ainda não foram suficientemente enfocadas, e menos ainda tra-
balhadas sistematicamente. Entende-se o porque da dificuldade em continuar, por
exemplo, analisando a política dos países, à maneira dos anglo-saxões, ou seja classifi-
cando-a a priori como a dos insulares e a dos continentais, e não levando em conta o
surgimento dessas micro políticas, dessas políticas subalternas que, ao ignorar a geopo-
litica, praticam outro espaço e cónstróem outro tempo. Surgiu, com efeito, outro tipo de
telescopagem espaço-temporal, ou seja, a cobertura vertical da terra por um reconhecimento
à vista, que permite perceber e às vezes, de reconstituir, num só golpe de vista, o conjunto dos
projetos humanos ou naturais, seguidamente, milenares (p.97).

Dizer-se hoje que aquilo que substitui a guerra aberta foi o comércio é um
velho eufemismo: o que substitui a guerra é o planejamento/arranjo dos territórios
(grifo nosso) (p.98).

Ao nível da micropolitica, Vinho acredita que vamos assistir nos próximos
anos

à grande associação dos interesse econômicos e militares numa grande
remodelagem geográfica dos territórios [...] 0 sistema transparente do
capitalismo também não sobreviverá à sua nova desterritorializaçcio,
embora todos seus esforços, e isto porque a endocolonização tecnológica
ultrapassará muito rapidamente o limite do suportável, nem que isso
diga tão somente respeito às necessidades ilimitadas de energia (p.99).
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No ano 2000 não se pode dizer que o sistema não sobreviveu, mas quantas
modificações e novos compromissos alheios a sua estrutura primeva de funcionamento
ele teve que conceder.

A tecnologia ocidental, dirigida pelo complexo militar-industrial efetiva
uma idealidade de um mundo essencialmente o mesmo, essencialmente comum como proto-
fundagio da formação de sentido [Sinnbildung], chamado geometria (p.100). E, se o determi-
nismo ocidental não tem cultura é porque ele não tem matéria, ou melhor, ele não tem
dimensões, mas tão somente direções, é através do seu lugar nenhum que ele governa, sem
cessar, em direção a um outro lugar e não é por acaso se a idade de ouro das grandes utopias
foi aquela das grandes explorações e descobertas (grifo nosso) (p.103).

Vinho continua apontando para a importância dessa morfologia invariável
do espaço que pontua uma finitude geométrica que é a sua, embora ninguém pareça
preocupar-se com essa dimensão. Lembramo-nos aqui da sua análise críptica no agen-
ciamento dessa finitude por meio do zoomorfismo, do mimetismo geodésico e humano.

Ao falar do trabalho morfológico do Estado-Cidade original e do pouco es-
tudo feito a esse respeito ele lembra que:

Nossa civilização é seguidamente assimilada a um problema de comu-
nicação, o progresso [sendo] assimilado a um progresso da velocidade,
da facilidade em comunicar-se, quando, na verdade, a pseudo política
da mídia é reduzida, ti morfologia do Estado, que tem duas fases, oriundas
de dois pólos que ela cria: transmissão e informação e o desen-
volvimento extraordinário da mídia é aquele das ordens trans-
mitidas, mas também da informação do Estado através e sobre
seu território. [...] Aquém da sua história aristocrática, o sistema
transmite os limites posturais da litoralidade, da insularidade,
da ortogonalidade, ele torna perene os termos militares, desig-
nando a ausência de alternativa num ponto, num lugar, como estraté-
gia do poder sobre o outro, em direção do imóvel, do silêncio, da morte.
Os diversos nós ou núcleos concêntricos que ele constrói têm um ca-
rater de incomunibilidade de um sólido em relação a um fluido,
a uma liquidez real ou imitada, [...] pois que mais os afluxos
são numerosos, menos eles tem o lugar para serem complexos
(grifo nosso) (p.106).
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2.3.2 - O evangelho nuclear

A permanência das idealidades morfológicas seria a chave da nossa civi-
lização. Embora seja o Estado que dirige, indubitavelmente, suas ações, ele é raramente
colocado nesse nível. A força absoluta de conservação do Estado do Ocidente nasce do
seu poder de negação, a teleologia de sua razão. Quanto mais essa razão desenvolve e
grava ai certezas internas, mais ela se alastra para depois tornar-se destruidora dos
meios que, sucessivamente e ao longo dos séculos vão sustentá-la, e isto porque, quanto
mais cedo a razão do Estado escolhe um terreno, à partir do momento em que ela o
localiza, ela age sobre o novo meio tratado e ao assegurar sua totalidade previsiva, anu-
la-o.

Por essa razão diz Vinho que

a corrida na direção do Estado perfeito, é a sua corrida em dire* da
morte, e a história nada mais é que o instrumento provisório do Estado
em dire* da plenitude morfológica de sua existência auto-gênica, e o
progresso nada mais é que o esforço de uma humanidade transformada
em idólatra do Estado, ocupada integralmente a realizar, não mais os
projetos humanos, mas em localizar o campo de um poder estatal total
em lugares imutáveis (p.123).

Não seria correto pensar que nossa civilização disfarçaria a morte porque,
ao suprimir os valores transcendentes do mundo material, ela é inteiramente a morte.
Neste mundo invertido a guerra constrói o Estado e este se realiza pela destruição do mundo.
Por essa razão a guerra 6, para o Estado [.. .1 uma espécie de prática religiosa fundamental, a
grande expressão da sua mística cientista, a revelaçãb e a construção de sua identidade (p.123).
E, a história ocidental como figura teleológica do Estado é aquela da sua localização nos campos
Sucessivos que ela aniquila (p.124).

0 humanismo é o homem tornando-se ele mesmo um não-lugar (do grego,
outopos) para o homem e percebemos então que estamos numa situação onde a razão
teleológica passou, inteiramente e sem partilha, para o interior da organização humana.
A humanidade ocidental vive agora no seu único nível e sobre seu próprio fundo. Como
dizia Foucault, temos o ser do homem como objeto do saber positivo, ou seja, a huma-
nidade explorando-se a si mesma nos limites da polis. Assiste-se então, logicamente,
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negação dos cardteres variados das atividades próprias As diversas organizações 'hu-
manas. Isto tudo serve para nos mostrar o sucesso novo do Estado e o sucesso da revo-
lução num outro espaço, enquanto que o status quo nuclear fundador da macropolitica
dos Estados tecnológicos nada mais é que o produto miserável do enfraquecimento morfológico
do Estado do Ocidente (p.125). Se o Estado do Ocidente se reconstrói sobre o litoral plane-
tário, ou seja, fora do campo da humanidade, podemos esperar um macro-governo nu-
clear do mundo, ocupado em rejeitar toda a ambigüidade e, para quem, o pathos tornou-
se o nacional e o social.

Por outro lado, se com o fim da idéia de progresso acalentada durante todo
o século XIX e durante todas as revoluções do século XX, como definir o espaço do destino
humano, bruscamente petrificado? Como dar um novo papel as suas populações? (p.128).

Mas se o novo lugar da figura do Estado é a totalidade da esfera planetária,
que deve ser inteiramente protegida do pathos, ou seja, da turbulência e das variações
das micro-sociedades humanas, devemos compreender porque o que atualmente vige é
a política do pior, geradora de massacres e colonizador das diferenças.

0 caráter estratégico da arma nuclear baliza o estatuto da insegurança civil
e o complexo militar-industrial deve ter tudo, antecipadamente, como uma perda. E a
tal ponto isso se efetiva, que o universo politico que conhecemos torna-se uma função
supérflua do Estado Ideal (p.133). A fé no nuclear e na tecnologia seriam, quem sabe, os
últimos avatares de uma idolatria do Estado e figuras místicas de uma nova ordem para
o mundo? Que relações estariam por surgir entre a cruz e o fogo? pergunta-se, fina-
lizando, Vinho.

No discurso sobre o entendimento nuclear, os Estados desenvolvidos esco-
lhem essa fase da estratégia numa última síntese do ataque e da defesa. Por que não
optam por uma defesa absoluta? Na verdade, responde Vinho, a defesa absoluta põe em
causa e contradiz o conceito de guerra como totalidade coerente. Clausewitz já havia
dito que a defesa só podia ser relativa. Mas, quando o ataque se tornou, como hoje,
absoluto, podendo fazer-se, ao mesmo tempo, sobre o conjunto e sobre as partes, o con-
ceito de guerra também desaparece.

0 mote da dissuasão é fazer a guerra A guerra, pois que a bomba, ao matar a
guerra, o equilíbrio do terror seria algo altamente moral e, finalmente, salvaria o mundo.
Mas, com efeito, a bomba simplesmente cria um novo protecionismo popular, razão pe-
la qual, se pode haver um entendimento imediato sobre o grande principio simplifica-
dor da dissuasão, não é possível existir entendimento sobre os limites complexos dos
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armamentos e de sua produção. Com o status quo nuclear o conjunto da evolução tecno-
lógica entrou num outro universo de signos, a saber, aqueles da administração e manu-
tenção do terror.

Diz-se que quando uma civilização sacraliza aquilo que, nela, torna-se um
cerimonial, isso indica que escapa à razão. Quando em 1816, Clausewitz constata que a
guerra alastrou-se pela Europa de uma maneira avassaladora, embora ela, enquanto tal,
seja um fenômeno desprovido de sentido, isso significaria que nossa civilização estaria em
vias de sacralizar a guerra ... (p.145). Um ceremonial pereniza e sofistica uma atividade natural
ou necessária ao repetir, indefinidamente, seu cenário no tempo e no espaço (p.146), por isso
Vinho procura entender como, a partir do século XVIII, tanto a caça quanto a guerra,
indispensáveis à proteção e à sobrevida do grupo, degradam-se em esporte e jogos.
Mesmo Vauban já observara no século XVII, a profunda degradação social da função militar
(p.146). Já aparece, alias, ai, o embrião do militarismo do séc. XIX e XX e essa degrada-
ção social da classe militar sell um dos fatores essenciais da Revolução Francesa e da
liberalização política.

Estado armado, exército proletário, produção industrial e produção de
guerra fazem uma parceria indissolúvel nas revoluções sociais, políticas e econômicas.
Com efeito a classe militar não é conservadora, e ela tornou-se permanente quando co-
meçaram a fazer parte dos seus quadros, conselheiros técnicos que definiam o exército
como uma organização autônoma, ao serviço exclusivo do Estado, assegurando a ex-
pansão do seu poder, tanto em tempos de guerra quanto de paz. Esta classe militar, pela
intervenção cientifica, reencontra sua utilidade social desaparecida, emprestando ao
Estado essa identidade morfológica, da qual essa classe é autora e permanece guardiã.

0 fim dos Estados-Nações e o advento do mundialismo politico, antes de
1914, não anunciaram a paz, mas a continuação de uma política totalitária da classe mili-
tar internacional e, de guerra em guerra, a classe militar estendeu as necessidades estratégi-
cas para o interior da vida dos Estados (grifo nosso) (p.152).

Dessa forma, a primeira Guerra Total criou uma coesão interna para a coisa
militar e surge dai uma situação social nova e um novo estatuto para a humanidade: a
colonização exterior vai tornar-se interior ao próprio Estado. A instituição militar esten-
de-se ao estado civil, para capturá-lo integralmente, recriando cada vez, a domicilio, as
condições para-civis que eram aquelas da sociedade colonial. Os diferentes exércitos
nacionais nada mais são que policias paralelas de um Estado anacional que surge, e a



193

figura civil do Estado democrático se desvaloriza na medida em que a civilização militar
faz o controle social tanto para a direita quanto para a esquerda...

Tudo se passa como se a instituição armada tivesse um direito de prio-
ridade na definição do espaço. t, creio, este enraizamento que esca-
pa a análise política contemporânea. Seria tempo para que a es-
querda compreendesse finalmente que o partido não é um território e
que, na falta de ter uma geopolitica original, não existe absolutamente
política. t preciso reconhecer que, a política é inicialmente um lu-
gar, a cidade em outros tempos, a comuna, e, em seguida, a enverga-
dura da Nação (...) e o fracasso do território dos Soviets não é só ague-
le de uma revolução, mas é sobretudo, a perda de um primeiro corpo
territorial socialista (grifo nosso) (p.157).

Vinho, ao antecipar o subdesenvolvimento dos Estados europeus para as
próximas décadas, questiona a significação das lutas da esquerda na Europa de então
(1976), se elas, a rigor, não conseguem colocar em andamento uma geo-estratégica revo-
lucionária.

Após a Segunda Guerra, a reorganização da classe militar criou, por assim
dizer, militantes da tecno-estrutura. Aliás, esta identificação do produtor militar ao
produtor civil foi amplamente facilitada pelas perspectivas da indústria de ponta, orien-
tadas de agora em diante, na direção dos objetivos da produção militar (eletrônica, aero-
náutica, etc.). E esta crise mundial mostra, na verdade, que esta produção já é assimilada
aos bens do equipamento, não somente necessários como indispensáveis a uma eco-
nomia nacional ameaçada: 0 famoso compromisso histórico deve ser reconsiderado sob este ân-
gulo. 0 movimento dos trabalhadores europeus ao engajar-se numa aproximação espetacular com
a burguesia, marca bem esta reorganização da luta das classes (p.160).

E, uma vez mais, este tipo de acordo que inclui um protecionismo social não
poderia ser praticado sem colocar a classe militar em posição de arbitrar os conflitos, e a
tentativa de constituir a frente nacional vai fazer-se com a interpelação mais ou menos
aberta das forças armadas.
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Vinho mostra, finalizando, como o pacto concluído entre os militantes tec-
cratas satisfez tanto aos militares (que assim escapavam ao gueto institucional e civi-
vam-se frente a uma propalada obscuridade política dos exércitos), quanto aos civis
ra quem esta era uma chance de chegar a ter um peso politico ao qual não poderiam
tender chegar sozinhos).

Vê-se assim, de igual modo, como houve uma coincidência no século
XIX entre a industrialização dos meios de destruição e a ascen-
são da massa, ou, a proletarizarcio do combate. Da mesma ma-
neira, existe atualmente uma coincidência entre a identificação da
guerra ex ciência e esta mutação da classe média (grifo nosso)
(p.160).

Atentemos para a conjunção em que o desenvolvimento do aparelho cienti-
 e industrial dos exércitos, encontra-se no âmago da crise do Estado-Nação. Esse de-

senvolvimento

traz nele as causas de uma transformação radical da sociedade que as
forças populares não parecem dar-se conta. Após a auto-regulação das
sociedades primárias, a regulação das sociedades estatais, é a desregu-
la* anacional que começa. Esta aqui identzfi ca-se à anarquia militar
aplicada aos mais vastos conjuntos sociais, e é a efetivação do principio
da colônia, sua própria perfeição (p.161).

0 Estado Ocidental é um projeto que pode perfeitamente ser observado se
somos capazes de decodificá-lo apropriadamente. Mas, para isso, não é suficiente de-
cifrá-lo, mas devemos decriptd-lo no próprio terreno: 0 Estado pode e deve ser tratado pela
arqueologia imediata, seu lugar sendo menos a geografia humana e mais uma certa geometria, ou
dizendo mais precisamente, os meios que ele obtém para projetar-se no tempo e no espaço. [...]. A
morfologia do Estado é sempre uma anomalia geométrica que se estende e que se repete (p.163)3.

Ao fixar, no solo, sua definição espacial, o Estado inclui, nessa fixação, a
própria destruição da socialidade.
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Ele convida as massas para a sua construção, para a sua conservação
num statu quo, daquilo que Sun Tse chama esta província da vida e
da morte que é a guerra, negócio de uma importância vital para o
estado, pois o grande segredo de chegar ao fim de tudo consiste
na arte de saber colocar a divisão apropriadamente, divisão
nas cidades, nos vilarejos, divisões exteriores, divisões entre os
inferiores e os superiores, divisão da vida, divisão da morte
(grifo nosso) (p.164)4.

De tal maneira isso se dá que a civilização militar-industrial não poderá
nascer na Europa a não ser quando os déspotas esclarecidos, depois os governos revo-
lucionários, estabelecerem ou melhorarem o cadastro, e isso até a colonização profunda
pura e simples. t nesse sentido que se pode dizer que a civilização ocidental é sempre a
colonização, ou seja, a da expansão e a manutenção dessas províncias da vida e da mor-
te. Assim, o Estado não entrega aos homens a fatalidade, é ele que, com a ajuda destes, a constrói
e faz da fatalidade seu habitat. Os lugares designados pela sua colonização tornam-se então a en-
tropia das sociedades originárias, diminuindo a complexidade de suas energias de troca e degra-
dando-se (p.164). Por outro lado, se o Estado construido vira a socialidade como se vira
uma luva, o tempo e o lugar permanecem, como na origem, as últimas matérias primeiras da ci-
vilização ocidental, [e] seu tratamento é o último recurso: é exclusivamente por eles que se dão
ainda os combates quase incompreensíveis (p.165). Por essa razão, na verdade, não se trata
mais de qualidade de vida, de socialização da natureza, etc., mas trata-se de uma qualificação
geral do espaço e do tempo de uma sociedade mundial em devir (grifo nosso) (p.165).

Encontramos nessa conjuntura espaço-temporal o desenvolvimento artifi-
cial das noções de rarefação e de penúria, que fez dos modos de produção no mundo

militar-industrial, a fonte privilegiada das organizações humanas. Mas atualmente con-

some-se de uma nova maneira: consome-se o lugar. Sabemos que depois da grande

crise de 1929 e da instauração do New Deal, teve fim a prioridade da produção e iniciou-

se a política do consumo, visto que o desenvolvimento dos dois era incompatível naquele
sistema monetário. Esta política do consumo-consumição levou rapidamente à situação

de subdesenvolvimento, cujo estatuto é critico, embora, sobretudo nos 'Daises do Ter-
ceiro Mundo continua-se a fazer crer numa posteridade-prosperidade.
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Imaginemos agora os termos de consumo aplicados aos modos de ocupação
do espaço numa Europa em que a prospectiva americana já previa em 1976, para os pró-
ximos 10 anos, zonas subdesenvolvidas... A construção do habitat já não é mais uma
proeza técnica e nem tampouco a invenção do que quer que seja. No mundo do consu-
mo e da obsolescência programada, devemo-nos perguntar como é possível continuar a
tratar o habitat mundial desta maneira?

Vinho acredita que a onda de incêndios em Belfast e em Detroit seguem a
tendência de um ato suicida que associa o tratamento do sujeito ao tratamento do lugar,
ou seja ao ninguém e ao lugar nenhum, progressivamente vigente no espaço humano.
Assiste-se, desse modo à própria consumição dos lugares de vida. Ele procura unir estes
acontecimentos a um modo de vida que ele chama de impressionista, onde nada é per-
manente, a não ser a volta permanente do instante. Ao tornar-se cada vez mais inde-
pendente do seu habitat natural, o homem tende, assim, a impor-lhe sua própria moral.
Existe, por outro lado, uma moral na matéria, um sentido moral na física das coisas, que
é um sentido imposto pela natureza ao homem e que, muito imperfeitamente chamou-
-se de moral natural. Ela passou agora a ser uma moral não desejada, na medida em que
temos uma humanidade dispersa, repousando camuflada no espaço e no tempo, numa
liberdade tributária da complexidade e da imprevisibilidade de seu próprio habitat. Nes-
sa confluência, constatamos então que a matéria-natureza (a physis)5, não impõe mais a
sua moral a não ser secundariamente. Essa a moral deve agora ser enunciada; para isso
volta-se ao exame racional e, como conseqüência, à desqualificação do natural.

No esclarecimento da nova morfologia da Cidade-Estado, dá o exemplo dos
jardins de Versalhes, estabelecendo um paralelismo à forma de governo vigente na
época e a ambição metafísica do Estado que ai se espelha sobre o conjunto da natureza e
das sociedades. Faz a diferença entre o Renascimento, e o papel atribuído ao artista, com
Descartes, aluno assíduo dos jesuítas, e onde uma vez mais o grande principio da abstração
metaftsica da estratégia ocidental se interpõe entre o homem e seu habitat. E visto que o inimigo
da totalidade, é a complexidade, e o conhecimento das propriedades físicas vai permitir tratar a
matéria do mundo de acordo com seus próprios critérios e suas próprias leis, criar um outro
mundo, um novo mundo no qual aquilo que vem dos sentidos será excluído e reduzido a desa-
parecer (p.169).

Dá-nos ainda o exemplo dos jardins do castelo de Chantilly, na França, e diz
que ai ainda se sente que o homem deu lugar à natureza... is6ï partir da metade do séc.
XVII isso, no entanto, vai desaparecer. Instaura-se a castrametaçãob, e o homem vai, en-
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tão, instalar uma espécie de reino da geometria descritiva projetada sobre a natureza e
sobre os lugares. Ao mesmo tempo, fabricam-se, os primeiros instrumentos de medida
suficientemente precisos para aferir a situação dos lugares: cálculo dos tempos e das
distâncias, das altitudes, etc. Aos poucos renasce na sociedade policiada a idéia antiga: a
geometria é a base necessária para uma expansão calculada do poder do Estado no es-
paço e no tempo. 0 Estado possui então inversamente, em si, uma figura suficiente e
ideal, tendo em conta que essa figura seja idealmente geométrica. Embora a geometria
torne-se uma arte que seduz pelo encadeamento dos raciocínios, Fénelon, ao opor-se A
política de Estado de Louis XIV, já alertara: Desconfiem dos encantamentos e dos atrativos
diabólicos da geometria! (p.171).

Hoje quando nos encontramos num espaço é forçosamente num espaço me-
dido, num square, ou, literalmente, numa praça quadrada. A própria palavra verde na
denominação de espaço verde, só possui um sentido signalético7, que assinala. Um e ou-
tro exemplo nesta redução do valor semântico indicam aqui uma situação: aquela da na-
tureza no seio da cultura urbana...

As regras afixadas na entrada do square marcam as distâncias que nós deve-
mos guardar em relação ao natural, o tipo exato de trocas que nos devemos manter com

ele, os limites do comportamento que nós devemos adotar, sob pena de repressão ime-
diata dos guardas armados. 0 tempo no square é marcado da mesma maneira que seu
espaço, ou seja, pela abertura ou fechamento regular das suas grades: e isso é porque o
homem, em nenhum momento deve tornar-se um acidente e arriscar a interromper seu
funcionamento.

Houve uma redução da natureza A sua função sanitária e social que será ge-

neralizada mais ainda pelas medidas tomadas numa pretensa defesa do ambiente, con-

seqüência normal da política global de planejamento do território, conduzindo, inversa-

mente, a um controle permanente de nosso comportamento em relação a um meio trans-
formado em medida e lei, figura do Estado. Estende-se, assim, a política do square, da ci-

dade aos conjuntos nacionais e continentais.

No momento em que se quer suprimir, na Europa, os visas e passaportes,

surgem, no social, no sanitário, no veterinário, novos apartheids, uma verdadeira política

das espécies que, como herança dos antigos nacionalismos, estendeu-se, desde a última

guerra, As raças e A sua encarceração: campos de concentração, pessoas deslocadas de-

pois do fim dos conflitos, etc. Diz-se que quando Montaigne viajava, ele procurava evi-

tar aquilo que era célebre e nomeado como tal, para peregrinar num meio ativo porque
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antropomórfico: e é aqui que se encontra, acredita Vinho, para além da riqueza semân-
tica dos antigos lugares, essa igualdade das relações entre o homem e a natureza.

Aprendemos, ao observar as reservas animais, sobre o futuro da biopolitica
global das espécies: ela chegará, no que diz respeito à espécie humana, ao que cha-
mamos de redução seletiva, assim como ela já existe no apartheid animal. 0 futuro das
raças é ai medido pela própria espécie e ao que lhe é atribuído no planejamento do ter-
ritório: dizimar para precaver a super-população perigosa. Busca-se, diz-se, o equilíbrio,
mas aí os naturistas são, na verdade, higienistas... . Nestes lugares reservados aos natu-
ristas, protegidos e controlados pela policia, a volta à saúde não é a volta â. natureza, e
esta volta não pode ser sobretudo confundida com a volta a uma animalidade, ou a um
sentido/sensação de qualquer tipo. Os próprios naturistas são aqueles cuja atitude dos
corpos permanecem sendo aqueles dos ginastass, não havendo neles nenhum sinal de
lascívia ou de sexualidade que permeiem suas atitudes.

No momento em que nas praias se propaga a moda dos seios nus isso parece a
fazer desaparecer as últimas imagens de uma sexualidade que reconhecia no par-
ceiro uma forma estandardizada do belo. Não seria propriamente como se diz, o fim do
mistério, mas

a recusa de um código de identified*, de um modo único de relação e
de reconhecimento que comandava uma boa parte da atividade sexual,
em especial nos encontros ocasionais, uma boa parte da fascinação so-
dal. 0 corpo que, de repente, recusa o adorno é o corpo reconhe-
cido insensível e inútil. Um código de atração desaparece e um có-
digo de repulsão surge: o corpo não tem mais imagem: eis um
acontecimento importante (grifo nosso) (p.177).

Num último comentário, o autor nomeia a agonia das praias, referindo-se as
marés negras. Face 6. curiosidade das pessoas e da imprensa, ele se pergunta o que é mais
estranho: se essa putrefação marinha ou a presença contemplativa desta multidão alinhada que
recua a cada retomada da mdré que sobe... . Ao que tudo parece indicar, ai, a alegria do inu-
sitado ultrapassa o horror do signo (p.180).
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2.3.3 - A ideologia sanitária

0 resto, a sobra, o detrito9 é a produção final da sociedade de consumo, e to-
das as formas de reincidência nessa categoria fazem parte do imenso inconsciente coletivo
da idade industrial (p.185). Isto que Vinho chama de uma espécie de decoração residual,
que toma conta da nossa civilização, nada mais seria que o resultado da transformação
do mundo através da indústria, insuflada pelo vetor veloz da poluição das regiões de
trabalho. Dentro de tal contexto desabrocha o que chama de higienismo que, por sua
vez, ultrapassado o contexto da saúde e das precauções corporais de um sanitarismo
conseqüente, chegará à formação de uma ideologia sanitária.

Através dessa mudança do higienismo em ideologia sanitária, mudança
tanto categorial quanto simbólica, vamos ver evidenciada uma desvalorização crescente
do detrito no seio da economia industrial que vai conotá-lo como algo malsão, perigoso,
irrecuperável. Assim sendo, o procedimento que se deve ter em relação ao detrito não 6,
como era na economia que o antecedeu, aquele de recuperá-lo ou transformá-lo, mas de
escondê-lo, exclui-lo, queimá-lo. Por outro lado, o desenvolvimento paralelo das ciên-
cias emergentes nas descobertas da microbiologia, por exemplo, vai fazer com que o hi-
gienismo desvalorize simetricamente o detrito orgânico: transpiração, secreção animal (p.186).
Talvez mesmo por isso, a exploração industrial da qual emerge a classe proletária sub-
jugada, terá suas hipóteses reforçadas através do desenvolvimento do higienismo, no
tema da culpabilidade do homem enquanto estado da matéria (p.186). Este tema, por sua vez,
ao fazer sua a simbólica religiosa, retomará os ritos ligados a. água, como o batismo, a
ablução, reintroduzindo a temática do intocável e do impuro no imaginário cultural.

E pois desse modo que a ideologia sanitária teria, de maneira insidiosa,
rompido a sociedade ao nível da qualidade corporal dos indivíduos, tirando-lhes a espe-
cificidade, e, onde por exemplo, minha impressão digital pode passar a ser um signo
difamatório e, o traço de meu suor, um objeto que poderá ser aquele a identificar minha

culpa.

O higienismo transpõe, desse modo, a decadência do pecado na secreção e vai

ser capaz de condenar-me em beneficio do objeto inanimado, acético (p.186), tirando assim o
homem físico de uma sociedade essencialmente urbana onde o problema da promiscuidade
na concentração só foi resolvido através da evacuação para a periferia ou pelo afastamento em

ghetto dos resíduos sociais ou raciais tratados globalmente (p.186)10.
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0 medo dos contágios e contaminações no interior de um meio urbano per-

cebido essencialmente como algo de anti-natural em oposição ao mundo rural que o ro-

deia, sera o esquema preparatório para todo tipo de segregação e apartheid, que passará

a articular-se em torno dos pares cético/ascético, animado/inanimado. Agora, a cidade

não é mais uma ilha e pode aspirar à seletividade, mas, fato é que a confissão sanitária

não tardará a transformar o lugar urbano num vasto instrumento de destruição social.

0 sistema politico faz voltar, contra si próprio, o dogma higienista e, a partir

dai, sem conseguir obter a visa) critica dos arquitetos e urbanistas, institui-se a consti-

tuição intrinsecamente reacionária da metrópole urbana. Aos poucos: a realidade de am-

biencia da vida comum é excluída da cidade industrial em nome da saúde (p.188), e, se esta

mesma ambiência pode também ser percebida de maneira agradável para o habitante da

cidade é porque, como diz Vinho, dissimula deficiências mais secretas ainda que se ex-

primem, por exemplo, na partilha e na apropriação das classes sociais. Dito ainda de

outro modo, ao romper o contato sensível do homem com o seu semelhante através de

uma espécie de partilha funcional da higiene, a sociedade vê-se reduzida ao exercício de

funções arbitrárias, tendendo assim a reduzir uma pretensa unidade do vivido, afim de

submetê-lo a um repertório de papéis elementares que se cingem, por sua vez, As divi-

sões de trabalho.

Esta análise que se efetiva no habitat e no social no seu conjunto e, através da

qual a divisão do vivido une-se a. divisão do trabalho, vai, portanto, mostrar-se como

oposta à finalização/finalidade dos objetos técnicos. Com efeito, a economia dos sis-

temas tecnológicos mais avançados, através da noção de reciclagem, vai opor-se a. elimi-

nação sanitária devido tanto ao esgotamento dos produtos de base, quanto aos proces-

sos de regeneração que eram intrínsecos à economia rural. Mas o fato é que, essa espécie

de teleologia dos objetos técnicos vai recolocar em causa noções como a de conforto ou

mesmo a de higiene. Se o habitar é indivisível, na escala da urbanização, não existe tampouco o

habitar de um lado e o circular de outro (...). Por essa razão, arquitetos e urbanistas não de-

vem mais contribuir para a maquinação que conduz infalivelmente da ideologia sanitária à segre-

gação funcional e, depois, finalmente, a desnaturação/depravação social (p.189).

0 homem físico sofre hoje, no seu meio urbano, a esterilização progressiva

dos fatores naturais. Esse tipo de opressão instaura-se contra as possibilidade da vida

coletiva e mesmo contra toda forma de vida em sociedade. Mas, estranhamente, Vinho

quer crer que é ai, nesta classe anômica, que se encontra o potencial revolucionário. Para

ele, o fenômeno urbano volta-se, efetivamente, contra os sistemas politicos que se mos-
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tram incapazes de assumi-lo e a realidade do construido projeta sobre a abstração política,
um poder obscuro (p.190). E se durante muito tempo a ordem social pôde construir sua
cidade de uma maneira hierárquica, foi na medida em que essa ordem coincidia com
uma especialidade e uma geometria particulares. Ora, contemporaneamente, a política
não mais esta à altura de imprimir uma semelhante determinação nas estruturas urba-
nas e por isso, o esquema postural das sociedades urbanas parece ter-se tornado independente,
tanto dos sistemas politicos quanto das culturas (p.190). Essa independência de seu esquema
postural indicaria ser a revolução urbana aquela que está em vias de dissolver os
atuais sistemas politicos, enquanto, por outro lado, espera também a ocasião para
transformar radicalmente a atividade social.

A cidade torna-se assim o lugar especifico dos elementos refratários e apa-
rece como a primeira subversão. A exclusão social, que à partir da época clássica era rea-
lizada pelo exílio ou exclusão geográfica, vai agora introduzir-se na cidade e representa
a reclusão, ou seja, a rejeição, no seu principio mesmo, no interior da cidade, mas a espe-
ra de ser na sua dinâmica (p.191). Na verdade a dupla de movimento concentração-segre-
gação ilustra um abandono misterioso da ordem social e de uma anomia que, ao genera-
lizar-se, está em vias de metamorfosear fundamentalmente o próprio do caráter social
(grifo nosso) (p.191). Nesses momentos, as oscilações sofridas pela sociedade não são

tanto aquelas que acontecem nas bases-cúpulas, mas aquilo que submerge é o próprio
fundamento do social, e o salto na anomia é então um ato de salvaguarda (p.192).

Mas na aceitação, como fez Durkheim, dessa anomia como sendo esse mal do
infinito, precisaríamos, exorta Vinho, abandonar as comogonias primárias para tomar as
transgressões de outra maneira, [ou seja] para além de uma sanção terapêutica ou moral (p.192).
E isso porque a violênciall dos atos sociais não é uma tara ou uma doença a ser tratada,
não se pode confundir os funcionamentos de uma sociedade com essa mesma sociedade
e não se deve privilegiar esses mesmos funcionamentos em detrimento do corpo social.
Que não se bloqueie as potencialidades das massas, [que não se] converta as estruturas de sei-oi-
ço em estruturas de repressão, [que não se] aumente sistematicamente os controles e as interdi-
ções (...), porque ao fazer-se isso revela-se a exteriorização crescente do poder (p.193).

Para Vinho, a história da arte de construir nos mantém, muito seguida-
mente, afastados daquela dos usos e costumes. De tal forma isso se dá que, com a arqui-
tetura, encontramo-nos num paradoxo pleno, pois que para essa arte do espaço, não
existe uma arqueologia do vivido.

k Go s:ne. 'F,oc.vd\s rka.11,1,,ajp
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No confronto desse paradoxo mostrar-se-ia o engajamento numa única his-
tória: a história do instrumento espacial. Sob tal prisma, as pesquisas a fazer sobre a sua
apropriação seriam urgentes, e, para isso, dever-se-ia abandonar a abordagem técnica
do habitat para levar nossa atenção para o uso dos lugares, e, mais especificamente ain-
da, sobre o morar/o habitar. Esta situação nos dirige, antes de mais nada a nós próprios, ela
nos convida a aprender a morar, ou seja, descobrir-nos usuários de vastos processos ecológicos. E
por ai, ela começa a refutar as representações, os papéis e, sobretudo, o modo de produção do
espaço social (grifo nosso) (p.195). Devemos ainda compreender que, para colocar a
questão do uso dos lugares, seria necessário deslocar o campo da investigação do equipamento
em dire* a habitação; da instrumentalidade do edifício a combinatória da moradia, para dar-
se conta, ao mesmo tempo, da extensão e da duração do fato arquitetural, ou seja, da sua realidade
(grifo nosso) (p.196).

Mas, se conhecemos este efeito da duração pela experiência de nossa pró-
pria vida e nós extraimos dai, as modificações trazidas pelo tempo sobre as formas e so-
bre os corpos, é preciso agora estudá-las no espaço construido (p. 196). E, se a construção na-
da mais faz que perseguir a sua ação sobre o meio que o circunda: se ele foi concebido para uma fi-
nalidade funcionalmente definida, ela verá esta [finalidade] transgredida pelos usos parasitas, ou
ainda, sua silhueta transformada pelos retraimentos, ou pelos acréscimos (p.196), tanto do meio
natural que o circunda, quanto da ação humana que o molda.

Mas, uma vez mais, para compreender melhor o campo posto em funcionamento
pela duração-extensão da construção, [...] é necessário ter a percepção da ecologia do do-
mínio construido (grifo nosso) (p.197). Se estamos acostumados, com a arquitetura tra-
dicional e através de um ato de inconsciência institucionalizado pelos costumes e pelo
ensinamento técnico a conceber a forma de um espaço finito de construção como sendo
quase que independente do campo produzido e dos campos modificados ao seu redor,
terminamos reduzindo drasticamente a realidade do fato arquitetural. E pior, se o faze-
mos sob o pretexto de uma eficácia tecnológica imediata, não é de espantar que tal pre-
texto resurja para mostra-nos que ele é a origem da crise das cidades e, já [também a origem]
daquela [crise] do planejamento dos territórios (p.197).

Ora, fica claro que para Vinho habitar é inicialmente investir o lugar, apro-
priar-se dele. As dimensões puramente métricas de um volume construido, acrescen-
tam-se as dimensões afetivas que constróem o vivido dos habitantes:
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é o uso que qualifica o espaço e não o inverso. Ora, na ética
funcionalista da arquitetura contemporânea, uma função do-
minante tende a eliminar os possíveis do lugar. Implicitamente,
o estado de um tal espaço é pois suicidario, visto que, ao tender
a eliminar a diversidade dos possíveis, ele tende a eliminar a
diversidade das situações que caracterizam a duração-extensão
da construção (grifo nosso) (p.197).

E se o funcionalismo procura adequar as formas de vida aos atributos do
conforto, isso demonstra uma tentativa desesperada da sua parte para ignorar o acento
que deve ser dado à variabilidade dos usos. Toda a importância deve ser outorgada ao
espaço critico das transgressões. e à valorização das adaptações paradoxais nesse campo por-
que (...), é bem a transgressão que representa o momento chave, e não a transformação
que reinjeta de hábitos, o sistema (grifo nosso) (p.199).

A transformação do espaço é a transformação da ordem na qual este espaço
se inscreve. Dessa forma, aquele homem que usa os bancos de uma estação de metrô pa-
ra dormir, e não para sentar-se à espera de um trem, não modifica de nenhuma maneira
o volume da estação, mas, pela sua presença, ele transforma o espaço no qual a estação
se inscreve, e, embora não tenha sido construido para proteger o indivíduo do frio, etc.,
este efeito de proteção vai permanecer a despeito de qualquer ordem ou determinação e,
a isso se chama a qualidade do lugar.

Justamente na medida em que se constata que a função do espaço na arqui-
tetura é uma destinação, uma atribuição momentânea, a critica ao funcionalismo se sus-
tenta, na medida em que o resultado volumétrico da transformação funcionalista é a segre-
gação dos usos, a padronização das diferentes funções por meio do fechamento do espaço (p.201).
E, no entanto apercebemo-nos que toda a organização do meio humano parece desejar,
doravante, a esta qualificação definitiva dos espaços. Ora, face a este processo de supressão
do aleatório e do indeterminado, a análise das transgressões dos usos impõe-se (p.201). 0 fundo
dinâmico da transgressão dos usos que subsiste aquém das representações, dos papéis e das desti-
nag-des é uma subversão produtiva, ela alimenta constantemente a sociedade com novos
costumes, ela é a fonte das transformações do espaço social (p.203).

Para finalizar Vinho dá-nos alguns exemplos de transgressões efetivadas
nos usos: os bunkers da Fortaleza Europa transformados em bungalows; o estádio nacio-
nal de Santiago transformado em campo de concentração pela junta militar; as igrejas da
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Hungria transformadas em ginásios; auto-estradas transformadas em pistas de pouso
para aviões, etc.

Interessante sob este ponto de vista foi a decisão da policia do município de
Hoboken, no distrito de Nova Iorque, em iluminar completamente um dos seus bairros,
colocando cameras de televisão com um sistema de vigilância permanente. Na verdade,
como já é comentado por vários especialistas no assunto, a crise da grande metrópole te-
ria, entre a suas conseqüências, a de ter a automação da informação e a centralização
instantânea das informações. Não são mais os delinquentes que tomam a iniciativa de
fazer face, num ponto, a representação do sistema, mas é o sistema que antecipa e avisa
os atos do conjunto social. Dessa forma, deixa-se de lado uma idéia de repressão exercida
pontualmente pelos agentes mais fortes ou mais numerosos, e isso em favor de um estado de
opressão, de uma violência imanente aos lugares (grifo nosso) (p.206).

0 que se instala ai é a onipresença da arena eletrônica que, desde os satélites
até os helicópteros, passando pela tela de televisão do metrô, nos contatam, nos avaliam,
auscultam. E, no entanto, ninguém parece preocupar-se muito em analisar e avaliar o
arsenal da espreita/ controle, esta floresta desconhecida que alguns até já chamam de
nossas linhas de ausência. Vinho diz então que a casa de vidro seria o símbolo de uma so-
ciedade transparente, sobreexposta ti obscenidade do olhar do policial (p.206). Por trás de mitos
hipostasiando uma naturalidade reencontrada onde uma insolação máxima, termina por
insinuar-se o próprio mito da ubiqüidade. Percebe-se ai a estreita relação que existe en-
tre a arquitetura e a mídia: a função da arma e do olho avizinham-se e, desde a sede da
ONU até Aquela do Partido Comunista Francês, esta imagem do desvelamento dos espa-
ços interiores se imp-6e.

Esta arquitetura do vidro, que alguns chamam, a arquitetura da luz, é pro-
veniente de uma imagem idílica da sociedade. Esta visão imagina uma troca constante,
uma intercomunicação entre os grupos habitando uma mesma unidade, uma mesma
ilha... Esta visão era aquela otimista dos anos 20, inspirada diretamente da casa comum
dos utopistas russos, mas que agora, frente à nossa realidade urbana, parece sem senti-
do. A vida cotidiana está hoje inteiramente dominada pelas estratégias de uma força mi-
litar-policial e cada acontecimento é a ocasião para ela aumentar seu poder, não somente
sobre o meio, mas também sobre o habitat.
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O espaço está saturado, a imagem da cidade está pulverizada até as
mais recentes técnicas de urbanismo que nos "dão uma representação
fragmentária, como se o campo livre desaparecesse totalmente em be-
neficio de seqüências cinematográficas! Kafka dizia que o cinema era
colocar um uniforme no olho e, acrescenta Vinho, agora sabemos
de que uniforme se trata (grifo nosso) (p.208).

Com efeito todo esse tipo de varredura ótica exercida nas ruas, no âmago
dos fluxos de circulação, nos mostram que somos mercadorias da informática, seu ca-
pital para o bancos de dados, mesmo se, em geral, o enfoque da abordagem mais co-
mum é o quanto nós nos beneficiamos da midia e não, como nos podemos descobrir ex-
plorados pelo arsenal eletrônico.

E dado então o exemplo de um programa alemão que incita os telespec-
tadores a descobrir tramas policiais e mostra como isso busca, realmente, favorizar a de-
núncia dos delitos, pois que é um dever cívico. Além disso essa abordagem faz parte de
um treinamento onde a policia, por intermédio da televisão, interroga o corpo social
assim como o prático questiona o computador. No fundo, no entanto, trata-se de fazer
confessar um crime, confissão que vai favorecer a expulsão de um dos membros desse
corpo social. Não se trata propriamente aqui da uma mídia que informa a sociedade,
mas desta última informando o Estado policial. Efetiva-se uma inversão dos papéis: a
liberação da palavra chega â. denúncia, e a participação termina na caça ao próprio ho-
mem.

Grosso modo, dir-se-ia que, nesta temática, o que mais preocupa Vinho é o
caráter assustador da força pública policial que tende a desaparecer, habilmente dis-
farçada sob a aparência de um inofensivo serviço social.

2.3.3.1 - A massa

Vinho relata que Hitler dizia que as leis da vida têm conseqüências que são se-
melhantes tanto para os povos quanto para os indivíduos. Referia-se ele aqui, mais especifi-
camente ao instinto de conservação na sua face dupla de manutenção e reprodução, e
procurava mostrar que, para manter a possibilidade da vida, a liberação do instinto de
conservação 6, finalmente, soberana.
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Vinho comenta que nós assistimos, sob pretextos econômicos ou ecológicos,
ao desencadeamento desse primeiro instinto, ou seja, assistimos A sua libertação. Dir-se-
-ia que o mesmo delírio que tomou tonta, nos anos 30, da Alemanha, volta agora nos
anos 70 com a questão da qualidade de vida no coragio de um espaço vital reencontrado
(p.211). E isto na medida em que o sentimento de enclausuramento num meio -fechado e
definitivamente limitado parece produzir um mesmo resultado, ou seja, o desenvolvi-
mento de auto-defesa, com tudo que isso supõe de conflitos e rupturas entre grupos e
indivíduos de uma mesma sociedade. De uma forma análoga, assim como a organização
minuciosa dessas rupturas foi uma obra prima do nazismo, a organização sistemática da
denúncia talvez venha a ser a obra prima do Estado moderno.

Para além das contribuições positivas das instituições sociais, devemos pen-
sar também naquelas que nos indicam a negatividade do Estado através do seu aspecto
suicida. No que diz respeito b. assistência cívica oferecida pela ordem pública devemos
pensar que, ao contrário do que geralmente se crê, a brutalidade não é a característica mais
inquietante da policia, mas sim a informação [...] uma mile abusiva que controla os bolsos de seu
filho é bem mais perigosa que um pai açoitador (p.212).

Vinho nos reporta A situação experienciada entre 40-45 onde o espaço limi-
tado vivido real e simbolicamente pela Festung Europa (Fortaleza Europa), unia ocupante
e ocupado num mesmo medo em relação ao futuro. Por outro lado, não é demais sa-
lientar que a política sempre teve uma relação sabida com a poliorcética, esta arte de fa-
zer cercos militares, no despertar desse sentimento de comunidade ou nacional que dai
decorre.

Em 1943, no inicio dos grandes movimentos de comando de guerra sera,
sem dúvida, todo o conjunto do sistema de transmissões aquele que vai favorecer o con-
trole total e imediato da autoridade superior sobre o executante, qualquer que ele seja (p.214).

0 movimento exigido no conhecimento sobre o adversário deve ser aquele
que sabe, não somente, tudo aquilo a respeito de suas ações como também aquilo que se
encontra no, por assim dizer, pré-conhecimento dos seus projetos de ação - claro está
que aqui o desenvolvimento dos sistemas de alerta e de espionagem será central para o
estudo dessa movimentação do inimigo. Agentes e serviços especiais vão polular nessa
época de guerra, e a informação será o essencial no espirito da defesa. Será doravante
ele que dirigirá a forma de combate cívico dos cidadãos do Estado totalitário.

Vinho faz então um paralelo com a França dos últimos anos (aproximativa-
mente de 1968 a 1976), onde, de acordo com ele, assiste-se a uma progressiva associação
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do público As tarefas da policia. Para isso ele explicita o funcionamento de várias em-

preitadas mididticas que, literalmente, guiaram o comportamento do público jovem e
adulto para uma espécie de treinamento na arte da denúncia, sempre sob o pretexto do
exercício do civismo. Com o desenvolvimento das técnicas audio-visuais, a animação
das cidades dá igualmente ocasião para constatar essa exposição social: o estimulo a ci-
neastas amadores no seu bairro, na universidade, na saída dos metrôs, são oportunida-
des de reforçar participação a uma vigilância reforçada da vida social, baixo o pretexto

de atividades sociais: segurança rodoviária, higiene, etc.

Estes exemplos da invasão dos meios de informação no espaço da sociedade
mostram bem as características de manipulação As quais ela se presta numa expectativa
de benefícios que podem trazer essa espécie de denúncia generalizada. Por outro lado,
eles mostram também como a pacifica quotidianidade perde insensivelmente a sua realidade
(p.220), na medida em que tudo é dramatizado exageradamente, levando a um mistura

muito grande dos contornos que possuem os gestos e as ações dos indivíduos.

Devido A essa mistura insensível das informações e das ações passa-se, por
exemplo, a justificar princípios ambíguos dentro de âmbitos novos como a assistência
judiciária ou a assistência arquitetural, sob o pretexto de popularizar a justiça ou de evi-
tar a degradação do meio ambiente. Ainda nesse contexto pode-se observar que os
ideais de co-gestão e de autogestão servem para mascarar o crescimento de um enqua-

dramento de novas profissões, supostamente, assistenciais mas que, na verdade, amea-

çam o conjunto de profissões cujo tempo de formação assegura-lhes, minimamente, um

grau de estudo e seriedade no conhecimento e no exercício da sua função.

Quando o novo ministro francês do Planejamento Territorial diz, nas sua

primeiras empreitadas, que não existem liberdades individuais reais sem segurança pessoal,

pode-se concordar com Vinho que caminha-se ai na direção de um protecionismo social,

em direção de uma sociedade tab menos liberal quanto menos segura (p.221). Assiste-se A inver-

são do liberalismo formal que justifica todos os reforços do poderio militar como sendo

forças da ordem e que termina por justificar a transformação de todo cidadão em mili-

tante do meio ambiente. Ao transformar cada coisa sob o ângulo do risco, da degrada-

0-0 e do mal, a realidade social transforma-se inteiramente ao posicionar-se sob o reino

do protetor, facilitando, por assim dizer a tarefa do Estado intrusivo, e o sindicalismo do

consumo é um bom exemplo de treinamento dos usuários nessa espécie de vigilância

permanente contra o roubo, a fraude, etc. Sob esse enfoque, entendemos quando Vinho

diz ser evidente que a organiza cão do conflito civil é já um fato do Estado moderno como tal
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(p.223). Quando o Estado administra o medo, ninguém parece realmente inquietar-se
com a mutação que se efetiva no cotidiano.

A conseqüência séria dessa mistura incongruente de papéis e atribuições é
que não se sabe muito claramente o que distingue a vida pública da vida privada, ou
ainda os serviços de repressão e aqueles da assistência. E tudo parece, na verdade, contri-
buir para preparar uma guerra civil, não mais clássica e ocasional, ligada a algum problema so-
cial ou ainda a um conflito declarado de classes, mas â formatação de um tipo de socialidade
oposicional, onde a denúncia seria Concebida e considerada como um modo exemplar de
relação social (grifo nosso) (p.226).

Este tipo de sociedade é menos aquela que socorre, mas sobretudo aquela
sociedade obscena, na medida em que a liberalização dos costumes 6, aí, imediatamente
recuperada e onde, por exemplo, a nudez pode não evidenciar o signo de uma manifes-
tação de reconciliação com o corpo, mas o de um exposição deste aos maus tratos.

Após a domesticação das forças naturais e das energias, resta domesticar in-
tegralmente as forças vitais e sociais: uma revolução das relações sociais está em funcio-
namento, mas nós percebemos confusamente seus contornos.

Existe uma lógica arquetipica de um Ocidente predador e, após a conquista
do domínio geográfico, trata-se de abrir os espaços do medo. Isso se verifica quando a
massa se torna o ultimo território de expansão do poder do Estado, e o corpo social re-
nova o corpo territorial explorado integralmente, ou quase. 0 que se constata efetivamente
é que a liberação da denúncia é um signo/indicio flagrante da liberação do instinto de conservação
(p.228).

E, num contexto como este, o ultimo diálogo seria talvez aquele de uma de-
núncia permanente e banalizadora 1...] não é mais uma palavra de verdade que é trocada, mas o
excesso de verdade, a colocação a nu de seu sentido, a sua dissecação (p.229).

Com os anos 70 6, de fato, é um estilo de mediação social que se
acaba. A natureza da troca muda, tanto na sua dimensão interpes-
soal, quanto naquela dos meios de difusão de massa. A Informática
(no sentido de estocagem instantânea de diversos tipos de informação)
modificou fundamentalmente a noção de informação. Nenhuma
informação pode doravante ser neutra ou sem valor numa época sis-
têmica onde o fragmento toma seu sentido de conjunto (grifo nosso)
(p.229).



209

Agora, a noticia mais banal parece ser fundamental no estabelecimento ge-
ral e na perfeição estrutural do sistema, e, enquanto antes explorava-se o original, a ex-
cepcionalidade, será bem menos a nossa personalidade que interessa ao interlocutor, e bem mais
o detalhe sem importância que nós lhe traremos e que, ao tomar seu lugar no conjunto sistêmico,
irá completá-lo como um puzzle que, na verdade, não será jamais terminado (p.230).

Eis como, para Vinho, anuncia-se a última conversação:

a verdade nada mais é que uma armadilha. E, assim como o excesso
modifica o sentido das ações, o Estado moderno perverte a verdade das
relações sociais (...). Em período de excesso generalizado não há
mais vícios ou virtudes, tudo é fundamentalmente viciado, o desa-
parecimento mesmo da guerra como da paz em beneficio da crise, é
bastante significativo de uma modificação no estatuto social (grifo
nosso).

Todos nós estamos imersos num processo de negação que se tornou a própria
socialidade. É no interior desta constatação trágica que devemos trabalhar para tentar procurar a
saída: recusar a constatação de fracasso, não somente desta sociedade, mas da nossa sociali-
dade, isso seria perder a esperança de escaparmos disso (grifo nosso) (p.230).

A liberação da denúncia e também a liberação da ofensa. Assim como na
estratégia militar moderna, onde uma arma nuclear e seu abrigo fazem somente um, é
necessário, pela constituição de uma socialidade perversa, fundar o statu quo social sobre o
equilíbrio dos pequenos terrores íntimos, ou seja, sobre o temor quase universal da denúncia.
pois pelo excesso da ofensa da denúncia que esperamos assim chegar a uma nova sociedade pa-
cificada, ou seja, à defesa da estabilidade do Estado (p.231).

Nesse sentido a guerra civil seria então, a partir de agora, útil à manutenção
da ordem das instituições. Esta guerra civil seria, no entanto, de um outro gênero: os
conflitos de grupo são infimos mas são multiplicados exageradamente. Assim, a decom-
posição da sociedade nacional traduz-se então através de gestos familiares e nas ações
mais banais. O Estado nada mais é que uma mãe abusiva, e, dessa forma, a familiari-
dade deveria tornar-se a segunda natureza do policial, desse policial que se aproxima in-
sensivelmente de cada um de nós antes mesmo de se identz:ficar integralmente e, ao ponto de tor-
nar inútil a própria policia, sendo suficiente o exército para controlar tal tipo de sociedade
(p.231).
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Com efeito se nós observarmos as forças da ordem, e isso mesmo através da
defesa operacional do território, enquanto a instituição militar se preocupa cada vez
mais com a segurança interna, a policia tende a identificar-se com a assistência pública.
Para o exército a própria distancia entre inimigo interno e externo parece não existir pois
que se trata-se apenas de uma ameaça generalizada em todos os domínios: demográfico,
econômico, delinqüência. 0 inimigo público para a policia de amanhã seria aquele que
se recusasse a ter o papel de indicador/delator, ou seja aquele que recusasse uma par-
ticipação critica a um serviço que passa a se igualar a qualquer um outro.

Na verdade assiste-se, na Europa, a uma imbricação dos diversos serviços:
os sanitários, os sociais, os policiais. Aos poucos as próprias forças da ordem engajam-
se, na França, em novos caminhos, na medida em que parecem encaminhar-se no senti-
do da história do Estado nacional em vias de desaparecimento, ou seja, o desapareci-
mento do judiciário e do sanitário no aparelho militar. Efetivamente, com a denúncia da
massa, é como se uma civilização do exército se instalasse sem que nos déssemos conta
do fato. E, aquilo que se costuma chamar de quarto poder está ai presente, não somente
no jornalismo e nos meios de expressão tradicionais, mas nessa efetivação de uma inqui-
sição generalizada, ou seja, naquilo que Vinho chama de política da porta aberta, que é
também a política da abertura ao público, das usinas, das casernas e das prisões onde,
praticamente, faz-se um convite para que a massa aprenda a odiar. Essa banalização da
inquisição que se dissimula eras da política da porta aberta é um prelúdio ao lança-
mento de uma espécie de chamamento de intimação nacional que, com o tempo, de-
verá tornar-se universal. E uma época de mediação social que se acaba, visto que a so-
ciedade liberal no seu final revela ser também aquela da perversão do desvelamento, da denúncia
(p.235).

As propostas surgidas, na França, Itália, etc., dizendo respeito A criação de
um exército amador, ao lado do exército profissional, mostram bem essa feição de con-
trole que ele deveria ter, tanto no meio ambiente quanto nas forças de dissuasão presen-
tes na cidade. Aproveitando-se, em dúvida, da recusa dos jovens frente ao serviço na-

cional de alistamento, teve-se a intenção de juntar o exército dos amadores As estruturas

para-civis, bem como àquelas dos novos protetores do meio ambiente natural.

Nada parece contradizer a idéia de que estamos na direção da formação de

um império da informação. E se a necessidade de antecipar-se a toda ação revela-se co-

mo uma das constantes da inteligência militar, não podemos esquecer que junto a ela
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encontra-se a vontade de ubiqüidade: queremos saber tudo mas, igualmente, ver tudo, imedia-
tamente (p.237).

Uma vez mais Vinho chama a atenção para o fato de que, no interior desse
controle que se quer global, a tendência é que exista o perigo permanente do desenca-
deamento de crises a respeito de coisas realmente sem grande importância. Mesmo nas
relações internacionais criam-se fricções graves baseadas em incidentes menores que,
sem o progresso da informação, passariam desapercebidos. É realmente necessário aten-
tar para não incidir nesse caráter patológico do conjunto do qual nos falava Foucault no
Nascimento da Clinicau, pois que, as possibilidades tecnológicas e políticas do controle
total do planeta terminam por levar a uma lógica do pior no âmago dessa patologia das
massas.

Por outro lado, o movimento de globalização das informações vai acelerar o
movimento da centralização da decisão. Os imperativos militares da antecipação e da
ubiqüidade terminam por efetivar o amálgama entre os diferentes enfoques apresenta-
dos nas várias ameaças, sejam as mesmas conotadas pela cotidianidade dos aconteci-
mentos da vida, ou pelas situações desencadeadas pelas guerras. Isso causa uma falta de
discriminação fina no enfoque e na análise de uma multiplicidade de acontecimentos
que incide diretamente no escopo do estatuto da decisão política, tanto interior quanto
exterior aos limites das cidades, das Nações, do mundo. •

Vinho acredita que a ilusão da autogestão no âmago do sistema politico atual tem
o risco de custar-nos caro, e isto porque sem revolução social e política, a participação ativa das
massas em todas as formas de controle não é tão somente uma mentira, ela nos prepara para o
pior (p.241).

Tanto a extrapolação quanto a fusão/confusão das missões e tarefas comu-
mente atribuidas, tanto As instituições políticas quanto militares terminam por conduzir
a indução das massas â. sua auto-punição. Ao comentar o acontecimento dos reféns em
1974, em Haya, Vinho diz: Jamais no nosso pais havíamos ido tão longe publicamente no senti-
do de uma volta a lei do talião. Jamais esta famosa liberação do instinto de conservação pare-
ceu estar tilo próxima (p.241). Talvez nesta medida configura-se, uma vez mais, a urgência
para que as noções de fronteiras e de limites sejam re-situadas espacial e temporal-
mente.
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Eu sempre imaginei que a invenção do primeiro veiculo, o montar
num corpo animal (mula, dromedário, elefante, cavalo, avestruz, etc.)
teria uma relação com o acasalamento humano: o prazer do veiculo
metabólico domesticado, não teria ele repercussões sobre as relações se-
xuais? Ou melhor, estas últimas não teriam sido o prefácio da mais
nobre conquista do homem? A primeira geração dos veículos rápidos
desenvolve-se na domesticação, e nos laços misteriosos e estreitos que
ela mantém com o desenvolvimento da demografia humana (...) 0 de-
sejo, o prazer e o embriagamento da travessia dos continentes estão li-
gados àqueles da penetração, e o movimento que acelera, há mais ou
menos dois séculos as relações geográficas, não será, pois, sem efeito,
sobre as relações fisicas (p.258).

Neste artigo de 1975, Vinho mostra, uma vez mais, a perspicácia penetrante
da sua análise cultural e civilizatória através da injunção crescente da velocidade numa
prática veicular praticamente abandonada pelos estudiosos da complexidade atida aos
fenômenos territoriais. Este texto parece dar-nos uma ótima medida da conjunção entre
a sua intuição arqueológica imediata e sua observação original sobre a dimensão ima-
ginaria da territorialidade no ser humano.

Na atualidade, frente a esse novo totem constituído pela nossa cultura, Viri-
lo faz-nos refletir sobre o automóvel. Este último 6, diz-nos, um projetor que nós co-
mandamos através das mudanças de velocidade. Metaforicamente encontramo-nos inse-
ridos num pro-jectum escolhido por nós e, no entanto, não temos consciência das impli-
cações nas quais esse lançamento nos envolve. A velocidade tecnológica que ai nos im-
pulsiona para fora de uma outra velocidade, a metabólica, usualmente dominada pelo
nosso corpo, engaja-nos em vetores desconhecidos. 0 automóvel é pois um comutador,
ou seja, aquele que muda, e dentro de tal contexto, aparece-nos como um meio de trans-
missão. Ora, este meio envolve uma mudança na ordem da nossa percepção bem como
no projeto de vida a quem ele, em principio, serve mas, igualmente, de quem ele se ser-
ve para isso. Esse efeito de transmissão que se efetua através da velocidade possui, ao
mesmo tempo, o poder de transportar, num movimento para fora, e de informar, num
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movimento para denim. Ambas contextualizações necessitam que avaliemos critica-
mente seu alcance.

Por outro lado, essa transmissão tem no seu bojo uma relação intrínseca
com a noção de proximidade, na medida em que, para que ela se efetue, devemos estar
sempre separados em relação a um solo determinado. E isso de tal forma se dá que a
maior distância em relação a um ponto, determina seu grau de estaticidade ern relação
visão que tenho dele (por exemplo, a altitude alcançada por um avido e a visão que
tenho da Terra dentro dele). Esta estaticidade/proximidade pode ser abordada, tanto
em relação a um ponto de vista puramente dinâmico da visão, quanto em relação a uma
esfera imaginária de um projeto de conhecimento. Com efeito, quanto mais me distancio
das coisas, mais as vejo sem dinâmica, sem ação e menos procuro interferir na sua trans-
formação. Eis o que pode representar um perigo na medida em que a imersão nessa
perspectiva não é propriamente avaliada.

0 que Vinho quer mostrar através desse binômio da transmissão, que inclui
transporte e informação, ou seja, o de um movimento para fora e outro para dentro, a
distância e a proximidade, é a urgência em pensar o projeto dinâmico da velocidade em
junção com a estática de um corpo metabólico e também imaginário que lhe fazem opo-
sição. É, por exemplo, nessa contextualização que entendemos quando diz que a primeira
função da velocidade é a de verzficar o sentido, a significação da reta [da linearidade], mas tam-
bém, isto é menos claro, [o de venficar o sentido] do Direito, da Justiça, [da retidão] (p.247).

A velocidade, através da animação aparente e ilusória das imagens, recria e
outorga ao conjunto da natureza aquilo que, outrora, percebia-se através do bestidrio
fabuloso que habitava os confins da terra e a extraterritorialidade dos outros mundos
que eram relatados na estaticidade de um mito: o do eterno retorno! Em tal enquadra-
mento compreendemos que o treinamento a altas velocidades desqualifica a identidade em fa-
vor da conformidade: a cinética será finalmente, colocar um uniforme no olho (p.248).

E se, aos poucos, o encantamento pela velocidade prefigura-se na cegueira
do passageiro que se conforma com a animação e aparência das imagens, essa estratégia
do deslocamento como puro projeto, pode vir a transformar-se num mal-estar da espera
da chegada. E, na análise dos sintomas e dos efeitos dessas próteses veiculares, constata-
mos que a desorientação e a vertigem confluem ai para mostrar os primeiros efeitos de
uma despersonalização no âmago do indivíduo. Talvez por isso a afirmação de nosso
autor de que a telescopagem das significações na velocidade da sua circulação, teria fi-
nalmente chegado ao intimo desencaixe da modernidadel3 e que a revolução industrial
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só se mostraria, na verdade, como uma fábrica de velocidade. Efetivamente, nesse de-
sencaixe através da velocidade ao nível imaginário da cultura e da sociedade ocidental,
concretiza-se um desencaixe em relação ao solo da experiência do indivíduo, face â. con-
cretude das suas mudanças. Sob tal ângulo: é preciso compreender uma ruptura de proximi-
dade e o engajamento definitivo, nessa mediação veicular, de uma sociedade que está prestes a to-
mar os meios (de transmissão, de comunicação) como o fim (p.249).

A revolução industrial, aliás, nada mais fez que conduzir em conseqüência
essa extremidade, na medida em que preocupou-se, prioritariamente, em desenvolver
os arquétipos veiculares: o cavalo-vapor e o navio-vapor até chegar à energia absoluta
que, não por acaso, é também a arma absoluta. 0 movimento torna-se, assim, o âmago
do progresso técnico assimilado ao mito da onipresença e, ao melhorar, cada vez mais, a
condutibilidade dos lugares e dos meios ambientes atravessados, acelera-se, igualmente,
sua dissolução e dissipação. O espaço urbano contraído por essa velocidade obriga-nos
á diminuir, progressivamente, nossas atividades do corpo e substituf-las por próteses
técnicas como os elevadores, as escadas e esteiras rolantes, os automóveis, e assim por
diante. 0 tecido urbano diminui, de igual forma, seus interstícios, e assim é que as su-
perfícies das calçadas, os tetos, as dimensões dos alojamentos limitam e coíbem nossa
liberdade de movimento. Somos como que linearizados pela retitude da geometria ur-
bana. Haveria, para Virilio, uma desanimalização do usuário nessa urbe, a humanidade
tornando-se, então, sentada.

Perguntemo-nos ainda sobre a influência de nossas atitudes posturais coti-
dianas sobre o psiquismo, pois que a mobilidade e a motilidade modificadas dos corpos
modificam necessariamente as percepções indispensáveis â. estruturação do eu: Tornar
mais lenta ou mesmo abolir a dinâmica veicular, fixar ao máximo as atitudes e os comportamen-
tos, é perturbar gravemente a pessoa e lesar suas faculdades de interveção no real (p.260).

Fato é que a perda de sensações cinéticas, táteis, ou olfativas propiciadas
por uma prática veicular direta, e para a qual nossa experiência comum da velocidade
metabólica nos preparam, não pode ser compensada por uma percepção mediatizada:
seja ela através da visualização indireta, pôr exemplo, do desfile de imagens no Ora-
brisas do carro, seja através da tela cinematográfica ou televisiva. Esse tipo de compen-
sação ao tornar-se, portanto, indústria de ponta, leva o sujeito a sentir-se literalmente
perseguido pela mensagem permanente da indústria das telecomunicações.

A tele-dicção, a tele-visão proporcionam palavra, visão mas igualmente tele-
guiagem e tele-detecção. O indivíduo é preso â. dinâmica da velocidade e as diversas
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mensagens da velocidade confundem-se, confundindo-o. Acreditamo-nos livres mas
estamos sempre sob controle dessa saturação do espaço veicular. A ubiqüidade para a
qual nos lança a prolixidade de informações dissolve, através do veiculo técnico, o es-
paço do percurso. Nesse caso, a velocidade da ordem da mensagem acaba dissipando o
próprio fenômeno da insignificância que, à partir dai, torna-se extremo, e o fim do mun-
do torna-se sensível a esta situação que 6, ao mesmo tempo, resultado, tanto da supra-
-condutividade dos meios quanto da sua hipercomunicabilidade. Até quando apoiare-
mos a ideologia moderna de que os transportes significam a civilização e de que, como
queria Lenine, a revolução poderia configurar-se como a eletricidade mais o comunismo.

Esse discurso transmididtico continuou com McLuhan a partir da incre-
mentação de uma idéia vigorada no século XIX de que a separação no espaço era uma
espécie de praga, responsável pelos conflitos, ódios e inegalidades sociais. Quando tudo
fosse comunicante, ai sim reinaria uma paz universal. Na verdade, os antigos desejos de
comunhão mostram o quanto ainda nos empenhamos em derrotar os espaçamentos e
confundi-los com estranhamentos. Talvez por isso continuemos ainda a combater o que
denominamos de isolacionismos. de certas culturas como se fossem regressões insupor-
táveis, sem nos apercebermos que essa proximidade generalizada, este globo onde tudo se en-
Contra ao alcance da minha mão, esse continuum onde tudo seria brutalmente telescopado e onde
a saturação dependeria bem menos do acúmulo de veículos, do que da velocidade dos diferentes
vetores, isto sim nos é totalmente estranho (p.266).

Eis o porque, nesse quadro, Vinho acredita que, contrariamente aos velhos
profetas do socialismo utópico, o desenvolvimento da comunicação social não seria ca-

racterístico de uma crise de Estado, mas, bem mais, de um estado de crise. A hiperco-
municabilidade da mídia que é supostamente, a imediatez do poder de informação, a
instantaneidade da informação do poder, a supracondutividade dos diferentes meios: o
terrestre, o atmosférico, o hidroesférico, podem ser igualmente, por meio do poder de
concentração, a concentração do poder. A convergência entre esses elementos desenca-
deia uma dramatização da cotidianidade, estabelecendo a permanência do estado-de-
crise. A concentração extrema de meios ofereceu, a quem queria e podia, possibilidades

extremas de dominação, mas fato é que desconhecemos o efeito da velocidade do veiculo sobre

o território, este progressivo desaparecimento na velocidade da viagem, da realidade dos corpos e
dos meios, este desaparecimento do lugar em favor do não-lugar da passagem, em favor também

da ausência do passageiro (p.266).
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ik sombra de tais desconhecimentos, a política tornou-se balística, a geopo-
lítica tomou-se geoestratégia e, A antiga poliorcética grega, ao estado de sitio das cida-

des-estados sucedeu uma política vetorial do estado-de-crise.

Se a prospectiva renova a perspectiva e, daqui em diante, tudo está próxi-

mo, mesmo o futuro se antecipa e se projeta. Sem dúvida esta geração veicular, dirá
Vinho, desconstrói e faz desaparecer o mundo numa série de desencaixes que recebe-
ram seu propulsor máximo através do que se conviu chamar a conquista da velocidade,
mas que, na verdade, nada mais é que uma incontinência veicular do Ocidente in-
dustrial. Por outro lado é alarmante a infiltração de uma administração rigorosa do
tempo, que viceja nessa transmutação veicular sob o pretexto de exatidão e segurança.

*Aqui os excessos de velocidade passam a ser justificados e legitimam um treinamento
rigoroso que se exibe sob o signo do progresso e da liberdade. Haveria ai como uma es-
pécie de passagem do mundo secular ao mundo regular que afetaria a integralidade da
sociedade ocidental e Vinho focaliza-a como passando A futura instauração de uma pla-

nificação do tempo social onde ao planejamento do território sucederá, quem sabe, a admi-

nistração do planejamento do tempo e, quem sabe, um verdadeiro Ministério do Tempo? (p.269).

2.3.4 - Posfácio

Suprimir o distanciamento, mata.
René Char

A pergunta inaugural deste posfácio de 1991 é a seguinte: assim como o
mapa não é o território, assim como o território não é o espaço real da história, o que se-

rd da segurança do território europeu, após as perturbações que aconteceram nos países

do Leste?

Quando os 34 chefes de Estado se reuniram em novembro de 1990, em Pa-

ris, para a Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Europa, Vinho acredita que

aquilo que a estaria ameaçando seria bem menos a guerra nuclear, e mais a balcaniza-

gão, ou ainda, a desintegração social e o declínio da paz civil. E isto porque, intimamente

condicionados pelo obsessão do tempo disponível, nossas sociedades não param, de outorgar à du-

ração, ao tempo real, aquilo que elas tiram simbolicamente da extensão do mundo presente.
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Efetiva-se uma confusão entre corpo próprio e mundo próprio. Esta súbita
antecipação de um fim, pelo menos o fim do mundo exterior, implica o esquecimento,
tanto da exterioridade espacial quanto da exterioridade temporal, e isso dando vanta-
gem à ação à distância das telecomunicações. Há uma perda da memória e uma confu-
são do próximo e do longínquo, do presente e do futuro, face aos prejuízos de uma me-
mória imediata ligada à eficácia de uma imagem do tempo real que não seria mais uma in-
formação concreta (explicita), mas discreta (implícita), uma espécie de iluminação indi-
reta da realidade dos fatos.

Assistimos hoje a uma transição da identidade política europeia, os físicos
diriam, a uma transição de fase. Na ausência de um verdadeiro debate sobre as frontei-
ras reais da Europa do Leste, as metrópoles voltam a ser os últimos pontos de apoio
politico da Europa comunitária. Antes, de caráter nacionalista, a geopolitica européia
tornar-se-á novamente municipal, de caráter urbanista, e as disputas sobre a nova cida-
dania e os direitos do homem, iniciadas devido â. imigração, deixarão, talvez, de trair
este deslizamento do terreno da Nação ultrapassada à Cidade reencontrada?

Na França constata-se a uma resistência face à pressão das futuras Europólis,
ou seja, Munique, Hamburgo, Roterdam, Milão, Lyon, ou Barcelona, cujo papel econô-
mico seria preponderante após a abolição das fronteiras nacionais. Existe uma grande
distância, na verdade, entre uma geopolitica nacional em crise (veja-se os problemas das
alianças militares e o recente papel da ONU na Guerra do Golfo), e os objetivos
transnacionais ou transpoliticos. Neste últimos há uma perda definitiva dos referenciais
puramente geográficos que, até então, haviam construido a história do Ocidente, e a
chegada de um cidadão terminal que concluiria o ciclo famoso do direito de Cidade,
representado por este último cidadão autônomo, cujo mote poderia ser: Flutua mas não
afunda (Fluctuat nec mergitur). Nesse contexto, para Vinho, o desabamento simbólico do
Muro de Berlim seria tão simplesmente a primeira de uma longa série de demolições
que interessarão, não somente ao Estado-Nação ou Estado-Cidade, mas mesmo à arqui-
tetura da Europa de amanhã.
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Notas

A insegurança do território

1 A primeira edição desta obra foi aquela publicada pelas Editions Stock, em 1976. Houve uma segunda edição
pela Galilée em 1993, Paris e neste comentário, referimo-nos à sua paginação. O livro compõe-se de um Prefácio
e de três partes, como seguem: 0 Estado Suicida; 0 Evangelho Nuclear; A Ideologia Sanitária e um Posfácio.
Até o presente momento esta obra de Vinho não foi traduzida no Brasil.

Moralidade do fim

2 Reportamos aqui o vocábulo de police (francês): n.f., do grego politeia, organização politica, que seria o conjunto
de regulamentos que mantém a segurança pública: ex.: organizar a policia de um Estado// Administração que
cuida da observação desses regulamentos.//Conjunto dos agentes dessa organização. Dictionnaire
Encyclopédique Petit Larousse,Paris, Librairie Larousse, 1961, p.809.

0 evangelho nuclear

3

4

6

7

8

Virilio da aqui o exemplo do centunvirato romano. A centúria era a unidade politica, administrativa e militar,
formada por cem cidadãos. 0 centúnviro era cada um dos cem magistrados que constituíam o tribunal de
Roma. Essa organização era inseparável da organização geral atinente ao cadastro e uma marca indelével no
solo, onde a tomada de possessão dividia para dominar e exigia, para a sua manutenção, um trabalho coletivo,
fundamento mesmo da educação das massas e de sua civilização.

Vinho refere-se aqui ao livro de Sun Tse Les treize articles stir l'art de la guerra, Librairie L'impensi radical, 1971
cf. Borheim Gerd (org): Os Filósofos Pré-Socráticos, sac) Paulo, Cultrix, 1977 :11-12. E trazida à tona, no enfoque do
conceito de physis, a dinamicidade profunda e genética na qual ele inscreve a própria reflexão sobre a natureza.
Castrametação: n.f. do latim castra, campo e nzetari, medir. A Arte de assentar acampamentos, de escolher e de
dispor a localização de um campo, de limitar/reduzir através dos traçados geométricos.

0 impacto deste sentido sigrtalético entre a cidade e a arte será muito bem exposto por Vinho, no livro que ele
escreveu juntamente com o artista plástico alemão Peter Klasen, cujo titulo é Klasen-Virilio: Etudes d'Inzpact.
France, Editions Contemporaines, juillet 1999, e que 6, em parte, analisado por nós num artigo não publicado:
Klasen-Virilio: A signalética e o sentido.

A palavra em francês é gymnique e quer referir-se, mais especificamente à ciência dos exercícios dos corpos
próprios/apropriados aos atletas.

A ideologia sanitária

9

10

11

A questão do resto, do detrito perpassa a obra e a análise do consumo empreendida por Jean Baudrillard. Em
Sinzulacres et Simulation, e, mais especificamente no capitulo Le reste (p.207-214), ele nos fala do seu estatuto sui
generis: Le reste renvoie 1...] à une structure tournante et reversible, structure de reversion toujours inuninente, oft on ne
sait jamais lequel est le reste de l'autre (grifo nosso). Paris, ed. Galilée, 1981. Essa impossibilidade de deter-
minar o que é o resto caracteriza a fase de simulação e de agonia dos sistemas distintivos.
Vinho traz aqui à tona a obra de Foucault no exame dos internamentos hospitalares e sistemas concentrados
das prisões e desta conjunção entre rural versus urbano. Num interessante ensaio: The Calm before Storm: Virilio's
debt to Foucault, and some notes on contemporary global capital, Ian R. Douglas, aborda a bateria de conceitos de
ambos autores no enfoque da politica das realidades sociais dominantes na contemporaneidade. (www.
Altavista Internet, Sep t.15, 1995).
E de grande importância o escopo desta temática que havia sido tratada, no percurso de Pierre Clastres. Cf.
Arqueologia da violência: a guerra nas sociedades primitivas", in: Arqueologia da Violência: Ensaios de Antropologia
Politica, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1982, p.170-202. No desenvolvimento da temática, podemos consultar a obra
de Isabelle Schulte-Tenckoff, Guerre, Commerce et ldentité, in: Potlach, Con quite et Invention, Suisse, Ed. d'enbas,1986, p.210-217.



219

A massa

12 Foucault Michel: 0 Nascimento da Clinica, R. de Janeiro, Ed.Forense Universitária, 1980 (tradução de Roberto
Machado).

Veicular

13 Esta expressão em francês, désenclavement, que traduzimos como desencaixe, é atinente A classificação feita por
vários estudiosos do assunto como sendo um dos sintomas da Modernidade. Cf. Capitulo 1/Introdução, p.11-
60, na obra de Giddens Anthony: As Conseqüências da Modernidade. S.P., Ed. Univ. Estadual Paulista, 1991.



2.4 - DEFENSES POPLILAIRES ET LLITTES ÉC0L0GIQUES1

DEFESAS POPULARES E LUTAS ECOLÓGICAS

2.4.1 - Da guerra
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Vinho reporta-se neste texto à contra-revolução portuguesa de 1975 - a Re-

volução dos Cravos -, e procura mostrar que essa revolução estaria fechada numa re-

produção dos seus próprios modelos, na medida em que, através dela, perceber-se-ia a

ausência de um trabalho teórico dos militantes que se tornaram, por assim dizer, mili-

tares e que os levou, uma vez mais, a reatualizar, com gestos de colecionadores, as experiências

práticas de Lenine, Trotslci, etc. (p. 13).

A rigor, para Vinho, de nada parece servir essa espécie de movimento que

se encontra completamente cortado das massas, e cujo apoio dá-se quase que exclusi-

vamente através de uma minoria das forças armadas. Uma vez mais isso acontece por-

que não sabemos atribuir 6. inteligência militar sua autonomia conceptual e confundi-

mos seu poder enquanto classe social com o poder oriundo da própria guerra, seja ela

estrangeira ou civil, dentro ou fora do pais.

Na verdade, as ambições finais da classe militar não são puramente instru-

mentais e mostram-se independentes na medida em que, como dizia Clausewitz: a guer-

ra real na sua expansão é um fenômeno em curso na direção da realização de sua essência abso-

luta (p.14).

A questão inicial é a de saber exatamente: que essência seria essa postulada

por Clausewitz e endossada por Vinho?

Para adiantar uma explicitação ulterior e mais complexa, digamos de inicio,

que essa essência da guerra aparece, para Vinho, como sendo a da sua condutibili-

dade.
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Façamos um rápido mapeamento etimológico do vocábulo "conduzir". No
novo dicionário etimológico de francês (Hachette, Paris, 1971), lemos A página 159:

Conduzir: 1. Do latim. dux, ducis "chefe", depois, no latim imperial (séc. I e II D.C.),
palavra designando uma magistratura e um titulo de nobreza, de onde se
origina o adjetivo ducalis e o substantivo ducatus; 2. 0 verbo ducere,ductus
"conduzir" e seus derivados a) o adjetivo ductilis "que se pode conduzir ou
puxar", "maleável"; b) o verbo de duração -ducare, de onde educare "produ-
zir", "alimentar", "educar": ducere serve de base para numerosos verbos
pré-fixados: abducere" , adducere, conducere, deducere, inducere, introducere,
seducere, traducere.

Vemos assim como esse vocábulo que inicialmente denotava o chefe, aquele
que dirige, que conduz, termina por indicar, na ação do verbo, o próprio movimento de
condução e de conduta, interna ou externa. A sua forma adjetivada, forma que é em-
pregue na condutibilidade da guerra, conota, por extensão, essa propriedade dos cor-
pos de serem condutores/transmissores de movimento, propriedade a qual seguramen-
te, Vinho procura dar destaque.

Mas vejamos agora a delimitação dos móbiles da ação da guerra. Na sua
origem, a ação da guerra dizia respeito ao pugilato, ao combate com golpes de punho,
ou seja, referindo-se a uma ação instantânea. Ai devia-se fazer prova de reflexo, de força
física, de agilidade e de artimanha em campo livre (Vinho refere-se, nesta definição, a
Corbin, 1888 no seu tours de Fortification Permanente). Nesse momento não existia uma
conduta de guerra propriamente dita, ou seja, não havia aquilo que se poderia chamar
de um cenário, não havia um teatro preparado de antemão porque: 0 ato de violência
fazia realmente parte do conjunto ainda mal circunscrito das trocas sociais e não se distinguia dos
homens eles mesmos... Eles (homens] não se utilizavam de obstáculos e sabiam com perfeição ser-
vir-se de seu meio para disfarçar-se, deslocar-se, esquivar-se, mas não para se defender (grifo
nosso) (p.16). A este respeito seria interessante reportar-se As hipóteses sobre a origem
da guerra e a formação do Estado desenvolvidas por Pierre Clastres na sua obra já re-

ferida anteriormente.

Nosso autor nos mostra como Tito Livio já expunha as dificuldades encon-
tradas com aqueles povos que apareciam e desapareciam fazendo pouco caso à guerra e aos
quais não conseguimos impô-la claramente (p.16). Aliás, até uma época relativamente recen-
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te, embora, à primeira vista pareça estranho, a necessidade de uma defesa geral não será
evidente nas populações rurais, e essa atitude de desconfiança vai persistir na Suécia até
a ultima guerra mundial.

Vinho vai procurar demonstrar que inicialmente, a

inteligência militar vai lutar contra esse conjunto mal definido de li-
berdades, de acasos, de incertezas, esse caos do meio natural e dos mo-
vimentos espontâneos que podem ai produzir-se [...] e a definição pri-
meira dessa inteligência militar é pois aquela que fundamenta a
coerência da realização do conceito de guerra no tempo e no es-
paço, na sua condutibilidade (grifo nosso) (p.16).

A guerra aparece, em primeiro lugar, como a arte de estabelecer um local,
um posto. Vê-se assim que a ambição de conduzir, de dirigir a guerra, vai iniciar-se pelo
projeto de seu teatro, ou melhor, pela formação de uma cena, de uma infra-estrutura
dessa movimentação que se pretende infringir ao adversário. A elevação mais rudi-
mentar acima do solo, o torrão [em francês, le tertre], mostra como a mesma já é capaz de
dar uma informação mais rápida sobre o meio ambiente. Ela

escapa à instantaneidade sem cálculo da luta primitiva, propicia ao lu-
tador uma situação que não lhe será imediatamente imposta pelo
agressor. .t-se então confrontado a uma nova liberdade porque se po-
de julgar a solução que parece mais vantajosa: fugir com seus bens,
seu rebanho, aproveitando-se de sua dianteira, ou fazer face ao inimigo
(grifo nosso) (p.17).

Com a implantação agrícola e a mudança da natureza da riqueza, ou seja,
como um bem não transportável, já não será suficiente ser rapidamente informado sobre
seu meio, mas será também necessário informar esse meio, ou seja, conservar no lugar seu
avanço sobre o inimigo. Começam dai a surgir as construções que se edificam ao redor da
elevação rudimentar: cercas, muros, todos destinados a atrasar o agressor. 0 ataque e a
defesa separam-se no terreno para formar dois elementos de uma mesma dialética: a primeira
tornando-se sinônimo da velocidade, de circulação, de progressão, de mudança; a segunda como
oposição ao movimento, como conservação tautológica, etc. (p.17). Segundo Vinho é dentro
desse escopo que os progressos da estratégia terão como objetivo uma preparação cada
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vez mais geométrica do teatro de guerra e de suas infra-estruturas, de onde dependem a
velocidade das operações e sua amplitude.

Seriam pois esses princípios elementares: ataque e defesa/condutibilidade
e resistência, que constituiriam a função exponencial da frase proferida pelo Gal.
Cluseret, que abre o capitulo sobre a Guerra Pura: o exército constitui uma incógnita na
equação social e à qual não devemos fazer confiança. E isso acontece sobretudo porque, sa-
lienta o autor, o avanço do fenômeno da guerra na direção da realização da sua essência
absoluta, não corresponde a um conjunto tão limitado quanto aquele que é descrito
pelos adeptos do jogo estratégico da guerra.

Por outro lado percebemos que, desde o inicio, a origem do fenômeno da
guerra assemelha-se à informação, pois que ela da forma e comunica essa forma. Mas é
importante ressaltar que aqui não se trata propriamente da informação imediata e com-
parativa como a que pode nos oferecer, por exemplo, um guia de trilhas. Trata-se ai de
um tipo de informação que se efetiva nessa espécie de dividir científico que vige na
concepção de um campo limitado num tempo dado, ou talvez melhor ainda, naquela
concepção que é a da posição no tempo e no espaço de um conhecimento arrazoado
[raisonnée] (p.18).

Esta delimitação de um conhecimento arrazoado na empreitada da infor-
mação sob o processo que Vinho resolveu chamar de urn dividir cientifico, é de extrema
importância na medida em que, num tal contexto, só é violenta uma empreitada cientifica
que não dá o lugar devido a escolha e a renovação das hipóteses. E mais, ele diz que seria o pró-
prio objeto da informação estratégica não-arrazoada, o de interditar física e moralmente,
ao adversário, a renovação de suas hipóteses através do aproveitamento do espaço dado
a percorrer e do tempo dado para viver. Seria na medida da efetivação dessa informação
estratégica coercitiva que a condutibilidade da guerra aparece como essa espécie de
projeto coerente que se articula e é proferido no tempo e no espaço e, através da qual,
possível, pela repetição, impor ao adversário, não o instrumento mas a origem de uma
linguagem totalitária da História (p.19).

Essa condutibilidade inicial através da qual os homens faziam uso para se
deslocar, camuflar, etc., que não tinha nela imbutido o propósito de se defender e que se
inscrevia dentro do contexto de uma violência mal circunscrita das trocas sociais, não
deveria levar necessariamente ao jogo estratégico.
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No desenvolvimento desta argumentação fica evidenciado que Vinho não
condena, como pensam alguns dos seus opositores, nem a velocidade, nem tampouco a
técnica, quando, evidentemente, praticada de uma maneira arrazoada. Justificar-se-ia
aqui uma vez mais a sua empreitada epistemo-técnica, bem como a explicitação do bi-
nômio substancia/acidente, para poder mais claramente situar esta definição da guerra
na sua anterioridade ao jogo estratégico propriamente dito.

Após haver delimitado as circunscrições do ataque e da defesa, Vinho es-
boça o desenvolvimento da cultura militar ocidental. Ele postula que a tomada do poder
absoluto da inteligência militar ocidental no percurso da história universal, liga-se in-
trinsecamente as formas ideais subsumidas pelo Estado através da guerra. Assim, quan-
do a guerra renasce como uma guerra legitima ou como uma guerra legalista, a ideali-
dade histórica do Estado assume igualmente essa tendência para tornar-se pura e dura
(p.20). E explicita: Até o século XIII a monástica militar acompanhada pela monástica policial e
social da Inquisição será essa vanguarda revolucionária a-nacional e democrática do Estado
romano universal, origem da poderosa organização espanhola e, por via direta, do próprio Estado
prussiano (p.20).

0 que se verifica, por um lado, é uma busca ria História de uma finalidade
universal, de um objetivo final do mundo, de uma nova escatologia numa reflexão que
parece não ter outro objetivo do que aquele de eliminar o acaso. Pelo outro lado, no
entanto, e Clausewitz dá-nos um exemplo, procura-se uma tomada de distancia em re-
lação a qualquer reflexão sobre a guerra que não esteja ligada ao concreto, e deseja-se
mesmo religar as conclusões filosóficas [...] aos fenômenos que correspondem à experiência
(p.21). Aliás, existe em Clausewitz uma critica indireta a Hegel pelo fato deste último
parecer entediar-se com as narrativas guerreiras repetitivas de Tito Livio. Vinho co-
menta que Hegel não teria entendido que, nesse relato de Tito Livio, o conteúdo histórico
literalmente, o de um comunicado e se ele recomeça, sem cessar, a ladainha de seus co-
mentários é porque, ao se repetir ele ilimina os acasos e faz da Razão nas histórias, uma máquina
de guerra mostrando suas figuras nesse processo por duplicação (p.22). Dessa forma, entende-
se que a história pura nada mais é que a tradução do puro avanço estratégico no terreno, e
seu poder é o de vir antes e de ser final, e o historiador nada mais é que um capitão da guerra
do tempo (p.22).

Após haver mostrado que a conduta de guerra é a colocação em execução um
projeto racional, ou seja de, uma empreitada [...] e que, no Ocidente seu tipo de expansão apa-
rece como modelo de qualquer monopólio desejando, menos a acumulação de riquezas e mais a
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oportunidade (p.23), trata-se de estabelecer uma diferença entre o plano de conjunto e a

execução desse plano de conjunto ao qual essa conduta se propõe. 0 plano de conjunto
pode ser confundido com o jogo incerto e limitado da política do Estado, mas isto antes que o
Ocidente oferecesse ao projeto militar, com a História como teoria geral da informação
do meio, as mais independentes dimensões espaço-temporais. A execução desse plano
de conjunto, ou seja, a guerra real que Clausewitz qualifica como sendo um fenômeno sem
inteligência própria, tornou-se a experimentação de uma teoria cientifica da História, dos
limites técnicos da progressão do empreendimento, dos seus fatores de energia e de
incerteza. Para Vinho, simplificando muito, Cluseret ou Clausewitz seriam os opera-
dores e Hegel um conceptualizador, iniciando-nos a uma filosofia geral da história.

Vinho vai procurar mostrar então em que medida soldado e cidadão são,
ambos, empreendedores da guerra. Quando se busca as origens prováveis da fixação
estratégica constata-se que o estado-cidadela, este último sendo simplesmente um exér-

cito que pára em território inimigo e se coloca em posição defensiva, constata-se que não
é somente ele o agenciador de guerra, mas que, através da conservação da conquista, o
conjunto dos habitantes do lugar investido também o 6. 0 soldado é o cidadão que, no
exterior e no interior não deve jamais conhecer a paz, e por essa razão, a assembléia

democrática (a Assembléia dos Iguais) é uma assembléia militar-política e não o inverso.

E isso, na medida em que o exercício do poder do Estado é uma conspiração perma-
nente, que marca as etapas da revolução militar, a passagem da produção parcelciria e artesanal
da empresa de guerra ao desenvolvimento tecnológico; industrial e cientifi co (p.24). Nesse senti-
do, o esforço histórico do Ocidente seria então o recrutamento de grupos humanos inde-
pendentes, cada vez mais numerosos, pelo empreendimento da guerra estatal.

0 que se constata, com efeito, é que a ausência de reflexão sobre a coisa

militar é assustadora e que é preciso debruçar-se sobre ela. A leitura de Sun Tzu em A

Arte da Guerra já nos pedia para não confundir jamais o que era poderio puro (a coisa

militar) e o a dominação/o domínio (o Estado).

0 que Sun Tzu entendia por poderio puro parece ser claro para Vinho ao

significar, em várias ocasiões, que o essencial é não submeter o inimigo sem combate, ou

seja, como ele próprio diz: em não desencadear a mecânica sobre ele. É nesse contexto

que se compreende que a guerra aberta deve ser uma alusão constante â camuflagem pri-

mordial e, sua única constância deve ser a mudança permanente, onde nenhum elemento predo-

mina durante muito tempo, o que não pode ser o caso da guerra desencadeada como mecânica

perpétua de puro poderio (grifo nosso). 0 que seria designado por Sun Tzu como má-
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quina de guerra não é esse potencial mínimo do qual cada organização militar é capaz
de tirar enormes resultados, mas a dialética sem divisão que contém todas as operações dos
partidos que se confrontam (p.26). Ora, para o Estado Ocidental, empreendedor militar que
se instala com intimidade em território inimigo, sua sobrevivência dependerá do au-
mento excessivo do seu poder e de seu uso ilimitado.

Se procurarmos traçar o trajeto desse poder não partilhado e impingido pe-
lo poderio militar veremos que já na Grécia de Homero, por exemplo, o poder só foi
partilhado entre as comunidades étnicas até o aparecimento da noção de tirania, noção
ela mesma militar e que dizia respeito a um abuso de poder devido A força armada.
Vinho mostra então como a busca e a concentração de energia mecânica confunde-se, no
Estado-armado, com este poderio puro, citado por Sun Tsu. Efetivamente, após o desa-
parecimento do estado-de-sitio e até a revolução industrial do armamento e do trans-
porte, este poderio puro, sob a forma de tirania ou de ditadura, sera representado pelo
proletariado militar-industrial, em tempos onde 94% de toda a energia mecânica produzida e
consumida sobre a Terra é obtida pela força muscular dos homens e dos animais (p.27).

Através da proletarização da classe militar, aproximamo-nos da incógnita social
do exército (p.27), mas, para que sejamos capazes de chegar As condições de classe
necessárias à realização de uma revolução racional da História, é mister atentar, tanto
para a importância quanto para a composição do proletariado trabalhador pois que, efe-
tivamente, eles serão agora os detentores de um novo modo de produção, de troca e de distri-
buição (p.27).

Vinho diz que no século XVII, o tratamento deles é copiado do proletariado militar
romano, ou seja, salários ridículos, incertos, como também greves e repressão sangrenta (p.27).
Com o passar do tempo sera, finalmente, a reivindicação por uma dignidade social da
condição militar não satisfeita pela monarquia francesa, uma das causas principais da
revolução de 1789. 0 corpo social militar sera aquele a tomar o lugar do corpo do so-
berano legitimo, antes de infiltrar-se no corpo politico do Estado com Carnot e Napo-
leão. Quando as novas teorias sociais são forjadas, quando a guerra civil junta-se â guer-
ra estrangeira, o modelo militar encontra-se no centro, tanto das reformas quanto das
revoluções: a confusão ai é completa, e é assim que, nesta confluência de fatos, vai afogar-
se, no século XIX, o pensamento civil, enquanto que o pensamento militar aumenta sua inde-
pendência (p.28). Em 1816 a expansão irresistivel de Guerra Pura alastra-se na Europa e,
com a revolução de '89 é a vida social entre os Estados que tende a desaparecer visto que a
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identidade política do adversário não é mais reconhecida, residindo ai a primeira condição
da Guerra Total, estrangeira ou interior (grifo nosso) (p.29).

Por outro lado, o telégrafo ótico que se tornou operacional desde 1794 irá
permitir, a partir do campo de batalha, a mudança quase instantânea do campo politico
das Nações, bem como a revolução geoestratégica e estatística mundial. 0 novo capi-
talismo vertical, em motor conjunto à revolução dos transportes, da informação e da
velocidade, ligará mais seguramente a Europa do totalitarismo do que todos os conflitos
declarados e reais. Através dessa guerra do movimento estabelecem-se os limites de um
novo proletariado bem como

a forma especifica da dominação do espaço pela velocidade que carac-
terizará de agora em diante os conflitos de Estado para Estado (p.30).
E, mesmo se a massa é ainda a pep principal da máquina de assalto,
o proletariado militar aparece cada vez mais como uma transmissão
exigente e frágil, um dispositivo técnico arriscado que coloca para o
empreendedor da guerra o problema de sua deteriorizaça o (p.30).

Entende-se porque

a dialética da guerra, liberada da passividade, exige do engenheiro mi-
litar um esforço aumentado no campo técnico, um esforço centrado na
supressão ou na substituição do fator humano no funcionamento do
conjunto. Pode-se ver ai a origem real de toda a mitologia do con-
forto, de toda uma sensibilidade técnica que pretende suprimir o
esforço quando, na verdade, ela procura transgredir os limites da
energia humana propriamente dita, o que será realizado visto que
as populações laboriosas não produzem mais que 1% da energia consu-
mida sobre a Terra (grifo nosso) (p.31).

Será esta transgressão aos limites da energia humana que, sutilmente, vai
minar a capacidade de ação que o homem possui, alijando-a cada vez mais nos parâ-
metros da confiabilidade e eficiência tecnológicas.
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0 que se desenvolveu nos campos de batalha civil ou estrangeira, não é
somente as disciplinas das inteligências e dos corpos, a elimina-
ção dos comportamento individuais, mas a ética do mundo in-
dustrial inteiro, de suas pseudo-revoluções (grifo nosso) (p.31).

Se concordamos que a ascensão histórica do proletariado militar-industrial
caminhou na direção do sindicato de escola de guerra, do qual falava Engels na sua
Teoria da Violência, na busca pelo Estado armado do puro poderio, da energia pura, en-
tendemos a denúncia de Vinho ao afirmar que o papel histórico determinante do prole-
tariado terminou com a explosão de Hiroshima (grifo nosso) (p.31). Compreendemos
também o porque dessa inquietação a respeito da revolução portuguesa, como um acon-
tecimento que aparece como a confirmação da continuidade do poderio puro da marcha
do Estado. E, pensando sobre essa civilização-armada e/ou civilização-exército
[civilization--armée], Vinho lembra uma frase de Schlegel que falava já de uma aspiração
misteriosa em direção ao caos que se esconde em toda criação ordenada. Com efeito, vislumbra-
se o agenciamento de tais elementos no interior da nossa civilização, ao contatar a dis-
torção flagrante de imediatez entre, de um lado, a atividade política abrindo de modo penoso
sua passagem em direção a realidade, e, do outro, o poderio puro da guerra, a violência física que
é, imediatamente criadora e sempre disponível (p.32). Esse poderio puro da guerra que está
disponível é reforçado, agilmente, através da presença do armamento e da tecnologia vi-
gentes que acabaram transformando a condutibilidade da guerra numa vetorização des-
controlada. Dai a crescente inviabilização da política, que exige um tempo outro: o da
reflexão e o do diálogo na tomada decisória.

Voltamo-nos então para essa disposição que já havia sido abordada no ini-
cio do texto e que se referia a preparação geométrica do teatro da guerra, para constatar
que a História é criação ordenada de um caos pela realização de uma teoria da guerra como
base geométrica de toda realidade, [ou seja] a colocação em grandezas certas de todas as gran-
dezas variáveis que fundamentavam e equilibravam o universo... (grifo nosso) (p.32).

Se a guerra se explicitou, progressivamente, como essa base geométrica de
toda a realidade, e se isso, sob certo ângulo, passou a ser uma caução na demonstração
de nossa dita superioridade energética, devemos julgar essa atitude temerária. Somos
lembrados que em 1924 Teilhard de Chardin dizia que se tem necessidade de canhões mais
fortes e couraças maiores para materializar nossa agressão do mundo. Marcuse também di-
zia que essa economia adaptada as exigências militares estendia o domínio do homem sobre a na-
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tureza (p.32). Percebemos que o inimigo, finalmente, está em nós, é a nossa própria natu-
reza trocando com toda a natureza (alusão à camuflagem primordial) (p.33). E é exata-
mente nessa medida que Vinho poderá defender uma de suas hipóteses centrals que vai
postular que a guerra absorveu inteiramente sua dialética numa defesa absoluta que
seria, ao mesmo tempo, um ataque absoluto (p.33). Ao mesmo tempo em que o ataque e
a defesa parecem consubstanciar-se através da dissuasão nuclear, assiste-se ao desmoro-
namento, num tempo maior ou menor, da multiplicidade dos sistemas de trocas (p.33).

Esta constatação parece óbvia dentro do próprio esquema estabelecido pela
troca capitalista, e de seu assentamento fundamental e progressivo no modo de pro-
dução globalizada do planeta, mas, não tão óbvio parece ser o caminho da tramitação da
política-militar que a conduz a esse estado de coisas. Colbert (1619-1683) dizia, a res-
peito do Pacto Colonial que nenhuma civilização constante deve entregar-se às colônias, civi-
lização assimilando-se absolutamente aqui, ao grau de aptidão militar de um pais. Os
países, dito civilizados, seriam ainda aqueles que, frente A multiplicidade e A impre-
visibilidade dos ataques violentos, ter-se-iam unido, de comum acordo, contra esses
acasos e, ainda, nesse sentido, todas as civilizações, apresentariam, segundo Colbert, em
se tratando de trocas, e sobretudo de trocas violentas, uma reciprocidade inteligível nos
seus protocolos.

Seguindo a postulação desta idealidade histórica verificamos que, na Euro-
pa, a partir do século XVI, vai desenvolver-se uma nova aventura colonial. Ela deverá

então basear-se na capacidade de cada pais desenvolver as infra-estruturas guerreiras,
ou seja, de prover os meios de sua condutibilidade. Mas, sabemos nós agora, que o de-
senvolvimento exponencial da ciência e das técnicas militares não apresentam como fi-
nalidade importante a multiplicação das trocas violentas. 0 que, ao contrario, propicio-
-se à nossa cultura foi o desaparecimento radical dessas trocas numa espécie de coloni-
zação absoluta. É dessa forma que a imagem final do Estado, justamente na medida em

que ela é autônoma, se apropria e consome sem restituir coisa nenhuma ao parceiro na-
tural.

No estabelecimento desse mecanismo, Vinho lembra uma vez mais Sun Tzu
quando o mesmo diz que a mecânica da guerra desenvolve-se como o fogo que devora
tudo ao propagar-se, sua energia produzindo sempre uma velocidade maior (p.34). Essa
energia da mecânica da guerra não se submete tão somente às leis da física, mas As da

metafísica, na medida em que a cidade-Estado passa a se reorganizar ao redor do cratos,

ou seja, daquele fogo que é sempre necessário alimentar e reanimar real e imaginaria-
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mente. Em torno dessa reorganização aumenta o fosso da distância entre: de um lado,
uma elite militar profissional, apta a criar e a utilizar um armamento cientifico complexo e,
de outro a massa dos cidadãos comuns, encarregados tão somente da manutenção e da pro-
teção do meio ambiente nuclear (p.35). E é dessa forma que, prognostica Vinho, a idade da
máquina termina, normalmente, naquela dos sistemas nucleares centrais capazes de tratar os
objetivos mais distantes através dessa operação que transforma toda a realidade numa ener-
gia que se perde (grifo nosso) (p.35).

A dissuasão nuclear russo-americana evidencia-se como um processo ca-
tastrófico e anuncia uma colonização global. De forma semelhante, ao buscar a com-
preensão da revolução portuguesa atesta-se como, pouco a pouco, os militares portu-
gueses transferem a realidade do poder revolucionário ao nível de uma civilização do
exército, o que explica, alias, a frase do capitão de mar C. Jenuino, Ministro da Comuni-
cação Social portuguesa, que descreve os oficiais de esquerda como etnálogos que es-
tudam o povo primitivo, referindo-se assim ao conjunto do povo português, considera-
do como subdesenvolvido.

Esta situação que explica como o conceito de Guerra Pura e o que funda-
menta o conjunto da organização revolucionária do Estado-armado, vem mostrar, não
somente

um aniquilamento violento das culturas e das diferentes economias pe-
las Nações ocidentais, como também, em referencia a descolonização,
seu desaparecimento espontâneo, a renúncia espontânea a vastos con-
juntos de conhecimentos e de expressões, tornados inteiramente ino-
perantes para os indivíduos pretendentes à História (p.37).

Nesta contextualização Vinho avança sua hipótese central de que a Guerra
Pura não é nem a paz nem a guerra 1...] é a instância militar ela mesma na sua perenidade
usual (grifo nosso) (p.37). E é assim que as suas características, a saber: o equilíbrio do
terror, a coalisdo nuclear, a coexistência pacifica, a dissolução do estado de guerra e a
infiltração do militar nos gestos da vida cotidiana
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renovam as metamorfoses do caçador que, do afrontamento direto com
o animal selvagem, levaram-no, progressivamente, ao controle dos mo-
vimentos de certas espécies e depois, com a ajuda do cão, a guarda dos
rebanhos semi-selvagens e, enfim, à reprodução e à criação de animais

(1).37).

Através desta analogia do processo da domesticação empreendido pelo ho-
mem, nosso autor procura mostrar como a guerra

não é mais diretamente identificável ao conflito declarado, à batalha.
Sabemos que podemos fazer a guerra sem combater, ou seja, pelo sim-
ples deslocamento de suas forças e a rapidez do movimento.
Subsiste, no entanto a ilusão que o estado de paz é a ausência de
guerra aberta, ou, que o militar que não mais luta assiste a socieda-
de, é pacífico, e que a sua instituição pode mesmo ser benéfica, desde
que ela não pratique mais o assalto/o ataque [...] Esta ilusão se encon-
tra tanto no Chile de Allende quanto em Portugal (grifo nosso)
(p.38).

Servindo-se do componente central da guerra, ou seja, a sua condutibi-
lidade, Vinho empreende uma análise do poderio mecânico que, através da instauração

e desenvolvimento da inteligência militar, transformar-se-á num instrumento de sub-
jugo total na instauração de uma tirania do movimento. Essa tirania do movimento, le-
va a guerra â instauração de uma mecânica perpétua de puro poderio que se institui, no
Ocidente, como uma ofensiva geométrica, calculista e totalitária.

instantaneidade da ação da guerra segue a preparação de uma cena, ou
seja a criação de uma infra-estrutura que procurará sustentar essa movimentação que se
pretende inflingir ao adversário. Quando ataque e defesa separam-se do terreno para
formar dois elementos de uma mesma dialética pertencente a um jogo estratégico de
dominação, a condutibilidade da guerra impõe ao adversário, a origem de uma lingua-
gem totalitária da História.

Na conduta de guerra a diferença que se evidencia entre o plano de conjun-
to e sua execução faz-nos compreender que soldado e cidadão são, ambos, agenciadores
da guerra e que, por isso, a assembléia democrática é uma assembléia militar-política e
não o inverso. 0 exercício do poder do Estado é uma conspiração permanente e, sua
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conjuntura ocidental faz-nos confundir, cada vez mais, o poderio puro, ou seja, a coisa
militar, com a dominação, ou seja, o Estado.

Quando se abandona a camuflagem primordial da guerra, sacrificando-a a
uma geometria que obedece a concentração de uma mecânica perpétua do puro pode-

rio, o empreendimento do Estado-armado obedece a um novo modo de produção de
troca e de distribuição. Ai, o proletariado militar-industrial 6, aos poucos, substituído
pela confiabilidade e eficiência tecnológicas. Como materializar nossa agressão do mun-
do quando a guerra absorve sua condutibilidade numa defesa absoluta que seria, ao
mesmo tempo, um ataque absoluto? Através da dissuasão nuclear é o desmoronamento,
num tempo maior ou menor, da multiplicidade dos sistemas de trocas que se efetiva.

A revolução portuguesa (1975) que serviu de fio-guia para a análise da

infiltração de uma classe militar que transfere a realidade do poder revolucionário ao
nível de uma civilização-armada, deve pôr-nos em alerta para o aniquilamento violento
das culturas e das diferentes economias pelas nações ocidentais.

2.4.2 - Da resistência

Nesta parte Vinho se questiona sobre o terrorismo das Brigadas Vermelhas

que assolava a Itália (1978), pois que sua finalidade, ao invés de ser aquela a renovar a

análise revolucionária, pretendia simplesmente libertar a dialética da guerra da sua passi-

vidade (p.41). Com efeito, ao sugerir que se aja militarmente para agir politicamente as Bri-

gadas Vermelhas parecem confirmar a permanência do conceito de Guerra Pura. Este

conceito é oriundo da independência do grande pensamento nihilista do Ocidente, destinado a

confundir o campo politico e social das Nações pelo abuso da ilegalidade das forças armadas, exer-

cício do puro poderio (p.42).

Por que então falar em defesa popular e não em assalto/ataque popular? Ai

está o fundo do problema. Desde a derrota dos partidos de esquerda nas eleições legis-

lativas de 1978 na França, a questão levantada tardiamente, era a de repor em causa o

aspecto militar do Partido comunista. Com efeito, tratava-se, no fundo, de se perguntar

sobre os limites politicamente suportáveis desse poder de absorção das sociedades civis

pelos Estados ou organizações que, em todos os domínios, aspiram fundar a mecânica

de seu poder no desenvolvimento exclusivo das técnicas de guerra. Dessa forma não se

deve identificar muito rapidamente defesa e guerra popular, ou mobilização nacional e
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defesa das populações. Talvez devêssemos iniciar pelas perguntas: 0 que é a defesa
popular? De quem ou contra o que devemos nos defender? Em que lugares e sob que
perspectivas?

I - Na sua origem, o direito à defesa armada é o complemento obrigatório ao
direito a. defesa judiciária, e se diferencia pela sua permanência: as populações civis de-
vem poder defender-se elas próprias em tempo de guerra ou de paz (o duelo judiciário
combinava legalmente esta passagem essencial do direito à palavra ao direito ao ato).
Esse direito legal que se tem à resistência física e que é reconhecida pelo invasor, baixo
todas as latitudes, desde a Antigiiidade, mostra que a economia da violência fundamenta a
diversidade das relações que se descobre entre os grupos étnicos, entre cidades e Estados, entre
mestres e escravos, colonizadores e colonizados, mesmo nas democracias militares como Espar-
ta... (grifo nosso) (p.44).

II - No exame da tens-do que se organiza, entre os diferentes povos ao redor
da ocupação dos solos, examina-se os diferentes status quo sociais que chegam a pactos
de semi-colonização ao instaurar pagamentos de tributos, impostos, em troca de um
protetorado militar. Os benefícios recebidos por esses predadores militares reverte, via
de regra, para o aperfeiçoamento da sua própria máquina-de-guerra e para a sofistica-
ção de seus sistemas de armas e de fortificações. Ao fazer uma incursão iia História, ve-
mos que esta economia semi-colonial forma a base constitucional dos grandes Estados modernos
e mesmo as monarquias que governaram a Europa Ocidental até o século XIX, per-
petuaram, finalmente esse procedimento originário da fixação estratégica dos povoamentos de lu-
xo, dos cavaleiros vindos do Oeste e de outros lugares, quando da queda do Império Romano
(p.46).

III - Apercebemo-nos agora que, com o tipo de conflito instaurado pela
Guerra Total, o objetivo é a destruição, não somente dos corpos armados do inimigo
mas dos corpos sociais e territoriais, a ruína do meio, da identidade e da honra das po-
pulações civis. Observa-se então que, paulatinamente, a defesa popular perdia seu caráter
militar para assimilar-se a um estado de sobrevida precária num habitat devastado [onde ela se]
torna defesa fisiológica bem mais que medida inssurrecional (p.48).

Vai-se, assim, deformando a guerra popular moderna e à defesa compacta dos
corpos do exército, vai surgir uma resistência sem corpo 1...] e pensa-se já a uma defesa sem ter-
ritório numa terra tornada inabitável pelo predador militar (p.49). Termina a guerra da defesa
civil no seu próprio lugar, e agora, a guerra popular nada mais é que uma guerra do teinpo,
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uma guerra de encontros-marcados (p.49). A velocidade e a facilidade de seus deslocamen-
to vão permitir que a defesa escolha seu momento.

Depois de uma análise de como se deu a resistência do povo vietnamita,
Vinho mostra como ela efetivou a assimilação absoluta de sua substância, a de continuar a exis-
tir, a durar, à de sua subsistência (p.51), na medida em que a guerra surgiu como uma
espécie de reforma agrária e cuja finalidade era a conquista topológica de seu próprio
subsolo. Mas este tipo de luta está em vias de desaparecimento. A defesa do grupo não
se confunde mais com a defesa de seu habitat legal e com isso fica claro que para os po-
voamentos civis, toda perda territorial representa, ao mesmo tempo, a perda de seu armamento
transgressivo e de sua identidade jurídica (p.52). E agora, a finalidade de sua resistência é de
opor-se à instauração de um estatuto social fundado unicamente através da ilegalidade
da força armada, ou seja opor-se ao estatuto de escravo-mobiliário (esclave meuble), ou
seja, daquele estatuto de mercadoria. Na verdade podemos até observar, nos campos de
deportação nazistas, o movimento pelo qual toda uma Nação tornou-se, inteiramente,
mercadoria, mobiliário. É preciso pensar nesta mudança onde o terreno legal, o território
politico desapareceram totalmente para se tornarem os próprios objetivos/móbiles da luta. Onde
está o inimigo? Quem é ele? Ele foi mundializado (p.54).

Em tal contexto nosso autor define o combate palestino como sendo aquele
de uma defesa popular na medida em que ele é efetivamente um ataque suicida. Após
seu desaparecimento geográfico, eles não tiveram escolha a não ser instalar-se no terri-
tório da midia e feito viajar sua guerra sob a forma de informação através do mundo to-
do. Dessa maneira a tragédia palestina inaugura um tempo onde a defesa sell extre-
mamente difícil para as populações civis na medida em que a defesa dos autóctones não
se mistura mais Aquela dos territórios nacionais. Tudo muda com a dissuasão nuclear e
se para Vauban a guerra devia ser imediatamente superposta a todas as partes habitáveis do
universo (p.56), agora a guerra é exatamente a hospedeira de todas as suas partes inabitáveis
(p.56). Quando se abandonam as bases estratégicas avançadas, faz-se a descolonização, a
latinização dos continentes: é um novo mundialismo que se insinua com a Guerra Total,
tanto no plano dos sistemas armados quanto no das relações sociais entre os exércitos e
o povo.

IV - Durante os últimos anos constata-se que os homens politicos são im-
potentes na denúncia do caráter suicida da coalizão nuclear, [impotentes] a esta nova opressão
tecnológica que, ã escolha da corrida dos armamentos e a cadência das novas capacidades dos ve-
tores, reduz a nada ou a quase nada, o poder dos governos e dos indivíduos (p.58).
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Efetivamente, assistimos a uma miniaturização do campo politico represen-

tada através da automação da dissuasão (temática desenvolvida detalhadamente na 42

parte de Velocidade e Política: 0 Estado de Urgência), e é compreensível que surjam pro-

postas de lei no campo politico americano para a fundação de um Estado mínimo, que

procuraria instaurar uma nova unanimidade da necessidade. Para Vinho isto so serviria

para criar um estado de insegurança permanente que chegaria a um tipo de consumo, o

consumo da proteção, e que faria com que o Estado fosse exatamente a finalização de

todo sistema de trocas e de mercadorias.

Na verdade, a oposição popular não se situa mais em lugar nenhum e isso

nos leva à perda do direito antigo da resistência armada in situ, aquela que se dá no seu

próprio lugar. Nessa linha de reflexão, vemos que

a supressão das fronteiras nacionais, a hipercomunicabilidade do
mundo, não tornam maiores o espaço da liberdade mas assinalam, ao
contrário, seu desaparecimento, sua dissolução frente à expansão de
um poder totalitário bem tangível, um controle técnico das sociedades

civis, cada vez mais rápido e mais sutil (p.62).

E assim como no tempo do fascismo a evidência de que a natureza desapa-

recia tornava-se, para as elites guerreiras, uma experiência artística (!), a catástrofe eco-

lógica transforma-se numa simples leitura do pathos (p.63). Esta última torna-se aterro-

rizante tão somente para os civis pois que, para os povoamentos militares, ela nada mais

6 que uma simulação do caos e, como tal, assunto de estudo e ocasião para as grandes

manobras em terreno livre...

Quando Huxley, em 1933 (Beyond the Mexican Bay) sugere que, ao invés de

fazer conferências sobre o desarmamento ou sobre a economia mundial, seria interes-

sante reunir uma grande conferência psicológica apta a criar uma cultura emotiva nova (p.67),

ele mostra que a guerra, ao tornar-se banal, transformou-se numa permanência interior

proposta pela mídia como uma cultura nova sensível aos cidadãos e que se deve trans-

formar numa espécie de orgia pontuada pela rotina. A rapidez informática atual cria, a

domicilio, compõe, condensa e reproduz 6. vontade, o cataclisma, o atentado, o assassi-

nato que instala, estereofonicamente, o cenário do desastre longínquo e das guerras es-

trangeiras nos lares em paz.
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Atualmente não mais necessitamos de corpos de armas para agredir os ci-
vis, visto que estes últimos foram ensinados a ligar seus aparelhos de televisão; não
mais necessitamos de corpos sólidos difíceis de mover quando podemos projetar instan-
taneamente, em qualquer lugar, sua imagem espectral. A supra-nacionalidade tecnolo-
gistica é o último estágio do deslocamento civil, do seu subjugo e a nova ideologia secu-
ritá ria está destinada a preencher o vazio criado pelo desaparecimento do direito à defesa armada
das populações e da perda progressiva da sua identidade jurídico-política (p.71). Seja ao mora-
lizar a guerra ou a socializá-la, graças ao nacionalismo revolucionário, assistimos a um
crescimento imenso das soluções criminosas para nosso mundo.

Enquanto a justiça militar é completamente ilusória e tenha sua origem em
uma logística administradora do medo, a justiça civil, embora possua desvios graves,
traduz sempre uma política. Essa justiça logística corresponde, no entanto, em certa me-
dida, aquilo que representava o agon (a juta, a luta) para os combatentes gregos antigos,
ou seja uma aceitação exaltada do fim. A diferença é que, para os gregos, graças à le-
galidade religiosa, não existia salvação na violência para aqueles que a praticavam, e só
existia ai presente a inutilidade do sacrifício humano. Contrariamente as democracias
burguesas, a ateniense baseava-se nessa verdade. Já para a democracia burguesa, trata-
se nessa violência guerreira, não tanto de morrer por aqueles que amamos mas sim de
dar sua vida para aqueles que odiamos, como se fosse uma espécie de dever suicida de
todos e de cada um. 0 ódio ao vizinho, ao camarada termina por destruir todo traço de
solidariedade social e espalha essa destruição às redes familiares, poder libidinal e meio
não condutor para o agon.

Vinho acredita que o século das Luzes é simplesmente agora o século das
luzes da velocidade, ou seja, o da revolução militar-industrial do transporte. E aquilo
que muitos consideraram como uma cultura da elite, uma cultura que dava o direito a
raciocinar, talvez nada mais fosse que o pôr-se a caminho do sujeito, a síndrome de sua via-
gem, onde o direito a raciocinar nascesse simplesmente na distância que se estabelecia
entre o viajante e seu meio de origem, paróquia, família (grifo nosso) (p.81).

Agora governar significa prever, ou seja, ir mais rápido, ir na frente, e tal-
vez, justamente nessa medida, os povos perdem toda sua energia a partir do momento
onde eles são introduzidos num sistema de assistência, ou seja, num sistema de previsão
totalitária. Ai, a liberdade de raciocinar desaparece com a liberdade de movimento do

homem-mercadoria.
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V - As lutas ecológicas dos últimos tempos tiveram um denominador co-
mum: todas se desenvolveram em torno do problema da velocidade e de seus vetores,
ou seja, da expansão de seu domínio. 0 aparecimento do Estado mínimo dos anarco-
capitalistas, cujo império não é mais o de um corpo territorial mais ou menos inerte, mas
o de um controle centralizado e miriiaturizado de um corpo de comunicações em cons-
tante atividade invisível e desconhecida, na verdade, nada mais seria que a explosão da
hierarquia das velocidades. Aquilo que no continuum espacial era ainda partilhado entre
o civil e o militar é agora integralmente logístico e uma defesa ecológica torna-se através
dessa perspectiva, o último desafio realmente politico das populações civis (p.86). Essa defesa
ecológica é um bastido fundamental na medida em que, para os direitos do homem, tra-
ta-se não simplesmente do direito de ir e de vir, mas também o de ficar, de permanecer
onde ele está. Sabemos que o conjunto territorial tem sido bastante modificado pelo ci-
mento das cidades que se aglomeram confusamente, mas, mais ainda, ela tem sido atin-
gida pelas redes de comunicação e isso ao ponto em que nos últimos dois séculos da nossa
história, a geografia fisica de .nosso pais desapareceu completamente baixo o encadeamento inex-
pugnável dos sistemas das diferentes mídias, e que, não somente a deslocação ocupa mais o terri-
tório que a localização, mas que ela o ocupa de maneira totalitária (p.87).

Agora, o verdadeiro corpo físico do Estado totalitário moderno é seu corpo-
-velocidade. E, podemos sentir, nesta saturação do tempo e do espaço pela velocidade o
quanto a mesma faz da nossa vida cotidiana o Ultimo teatro de operação, a última cena da
pré-visão estratégica (p.88). Na medida em que o liberalismo assimilou sempre a ilusão de
liberdade 6. mobilidade, agora não temos mais lugar para ficarmos parados aqui ou ali
pois toda a massa deve estar, em permanência, submetida ao movimento. É por estar
ignorante destas articulações entre a cidade, o Estado e a velocidade que muitas vezes as
lutas ecológicas adquirem um aspecto folclórico que prejudicam suas reinvidicações. A
guerra do uso que causou o estrago ecológico duplica-se de um novo império totalitário
das comunicações que cria uma ruína temporal que supõe o desaparecimento de todo
abrigo espacial ou outro: A Guerra Pura é a velocidade e o povoamento militar é então o po-
voamento do tempo, última figura metafisica das sociedades "projetadas" (p.97).
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Post-Scriptum

Bem mais que sobre a Razão, a História Ocidental foi construída sobre as ra-
zões das forças que se movem, ou seja, sobre a potência daquilo que se anima, aciona ou
traz, em detrimento do próprio principio de realidade, ou mesmo, do simples realismo.
Com efeito nós não podemos passar por cima, ou melhor, ignorar essa realidade objeti-
va descontínua dos deslocamentos e emprestar-lhe a significação de sua síntese histórica
numa realidade de uma velocidade fictícia. Nessa medida podemos entender quando
Kipling dizia que a primeira vitima da guerra era sempre a verdade....

Na economia Ocidental a medida-monetária acabou dando lugar à medida
militar, que deu lugar à nuclear: eis ao redor do que são feitas agora nossas trocas. Na
verdade, essa suposta continuidade da medida nada mais faz que salvaguardar as
aparências de uma realidade das trocas que desapareceu na velocidade autônoma de
seus movimentos. Agora, o que ainda evolui é o preço do tempo, o tempo que se tornou
a finalidade essencial da produção.
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Nota

Défenses Populaires et Luttes tcologiques

1 Este livro, escrito em junho e publicado em setembro de 1978, em Paris, ed. Galilée, 103 p., encontra-se ainda sem
tradução no Brasil. Ele retoma conceitos trabalhados em Guerra Pura: a militarização do cotidiano que, embora
tivesse várias partes publicadas na revista Critique, em 1975, só veio a receber sua formatação e publicação como
livro-entrevista, em 1983, nos Estados Unidos sob o titulo de Pure War, Foreign Agents Series, Semiotext(e), New
York.
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J' aimerais qu' il existe des lieux stables, immobiles,
intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables,
enracinés; des lieux qui seraient des reférences, des
points de départ, des sources (...)

De tels lieux n' existent pas, et c' est parce qu'ils
n' existent pas que l' espace devient question, cesse d'être
évidence, cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié.
L' espace est un doute: il me faut sans cesse le marquer, le
désigner; il nest jamais à moi, il ne me st jamais donné,
il faut que j' en fasse la conquête.

G. Perec, Espèces d'espaces, p. 122.

Advertência de método:

Como lembrava Kierkegaard em uma de suas reflexões: o momento da de-

cisão é assemelhado Aquele da loucura... Acatamos sua reflexão em gênero e em número

ao ter que, aqui, no espaço conclusivo do nosso trabalho, decidir exercer aquela atitude

esperada do levantar vôo do chão percorrido, enfrentando, mais especificamente, o

desequilíbrio da vertigem teórica (como não pensar aqui na sugestão topotônica de Vi-

rilio...). Faremos aqui, para isso, uso da metáfora para ilustrar nosso impasse.

Ao ultrapassar os limites dados de um texto pela própria leitura do mesmo,

entendemos que, pelo menos em hipótese, estamos já confrontados a novas linhas, a no-

vos horizontes, logo, a novos espaços criados por nossa própria reflexão. Preparamo-

-nos, então, junto ao lote acumulado de tantas outras leituras, para vôos inéditos, o que,

em principio, nada mais parece ser que a atitude almejada por todo estudioso de qual-

quer assunto que lhe diga, intimamente, respeito. Mas, o que dizer sobre esse momento

de enfrentamento face a esse desideratum de vex), ou ainda, face A exigência de uma ação

que postula, já agora, a autoria de um discurso que, ao cair fora do texto original, preci-

pita-se no espaço vazio do ainda não-dito? Eis aquilo que, metaforicamente, acreditamos,

Kierkegaard aparentava a um momento de loucura... Passemos, assim das premissas,

aos fatos que trazem a tona tal inquietação ...
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Ao longo deste trabalho, empreendemos uma análise estrutural e claramen-
te pontual de textos de Paul Vinho que, a nós pareceram, inquestionavelmente centrais,
na constituição do nó teórico da sua empreitada. Sintetizamos ai eixos argumentativos
que buscassem cristalizar os contornos conceptuais mais recônditos da sua argumenta-
ção cujo estilo 6, conscientemente, fragmentado. Aventuramo-nos no exame de domí-
nios até então afastados das preocupações mais nitidamente afetas A nossa Area de estu-
do. Pontilhamos temáticas, buscando ecos em teorias por nós já trabalhadas sob outros
enfoques. Examinamos uma extensa bibliografia num permanente contraponto tanto em
relação As nossas intenções, quanto As nossas dúvidas. Inspiramo-nos nos relatórios que
elaboramos, ao longo dos encontros pessoais que mantivemos com P. Virilio, tendo o
cuidado de não ir além daquilo que o escopo deste trabalho permitia na extensão e no
aprofundamento das questões levantadas. Elaboramos uma pesquisa bibliográfica ex-
tensa que pudesse orientar ulteriores aprofundamentos de estudos.

Numa primeira abordagem, tudo parece aqui obedecer aos trâmites de um
procedimento acadêmico costumeiro e usual no enfrentamento rigoroso e, supostamen-
te objetivo, da textualidade de um autor, de uma temática, ou de algo no gênero. Por ou-
tro lado, dando ouvidos a um refrão da vulgata universitária, sabemos que não há texto
sem contexto... . A este último, portanto, são, de oficio, outorgadas, todas as pequenas
ou grandes transformações trazidas, pelo leitor, para o texto, conhecidas também como
interpretações. Mas se acreditamos, igualmente que o tradutor é um traidor, a que real-
mente vamos nos ater nos objetivos deste vôo livre?

Por meio de uma argumentação que procura pôr em pauta os procedimen-
tos metodológicos usados neste trabalho, pareceu-nos importante, trazer A tona algumas
reflexões a respeito da significância e dos modos vários da inserção das variações poli-
fônicas do contexto no texto, buscando enquadrá-la, sendo na extensão mais ampla dos
usos, muitas vezes perversos, pelo menos na significância que diz respeito As intenções
que foram, aqui, as nossas.

Ao salientarmos e privilegiarmos o diagnóstico viriliano de uma crise da
habitabilidade no enfoque da fratura evidenciada pela cultura contemporânea, acredi-
tamos apontar - eis o contexto - para uma imensa lacuna na reflexão da antropologia
filosófica atual: aquela do espaço. Mais comumente é como se já fizesse parte de uma
habitual consideração no âmbito da reflexão antropológica que, muita atenção seja dado
ao tempo, quase nenhuma ao espaço. Nada a essa res extensa, a esse óbvio e vulgo dado
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externo, concreto, material. Muito pouco a isso que nos rodeia, sobre o qual pomos

nossos pés e que, pela sua evidência parece portador de uma simplicidade inquietante

para as possibilidades infinitas e grandiloqüentes das capacidades da reflexão humana.

Não 6, alias, por acaso, que Vinho chama nossa atenção para o fato de que a ecologia

que mais nos devia inquietar, no atual contexto, não deveria tanto ser aquela dita verde

e com postulado ataque à. poluição da atmosfera e ao desaparecimento das vegetações,

mas sim àquela cinza, pois que a velocidade mata a cor, da poluição e do desapare-

cimento dos espaços. Com efeito, sem o espaço concreto não sabemos, ao certo, como se

comporta a duração imaginária. Ao que tudo parece indicar, A contração do espaço, se-

gue-se o empobrecimento das dimensões da habitabilidade numa apolltica do pior.

O que restará ainda a empreender, no que tange ao domínio da posse de

um território e da sua destruição, para compreendermos que a intima convergência en-

tre a construção concreta do habitat e a intenção imaginária da sua implantação, é aquilo

que possibilita, no escopo de uma efetiva economia política, a emergência de um projeto

de habitabilidade para o habitante da Terra-mundo? 0 quanto necessitamos ainda in-

vestir e exigir no tocante ao desenvolvimento da tecnologia, para que ela atravesse cada

vez mais rapidamente o espaço, se não parecemos acreditar que é no palmilhar deste

último que daremos possibilidades ao nosso entendimento de formatar a adequação do

instrumento A medida através da qual pretendemo-nos instalar/instaurar para medir o

mundo? Como se comportará a extensão-duração sui generis do imaginário individual e

social A velocidade da luz? Como enfrentaremos a passagem da luz mensurada A luz

mensuradora sem nos transformarmos em luminocentristas? Múltiplas correntes da

chamada cibercultura estão ai, dando-nos os mais loquazes exemplos do agenciamento

dessa nova mística... Como projetar sem perspectiva, mesmo que seja aquela da queda

livre? Como empreender um trajeto sem procurar entender aquilo que se institui na

trajetividade do percurso? A conjunção tecnológica que se faz entre o veiculo e o projétil

leva-nos a procurar entender as formas da energia da matéria. Ou, quiçá, ao contrario

disso, continuaremos a exorcisar a guerra como o mal dos males, deixando que nossa

civilização seja dominada pela logística non sense de uma paz total? Até quando nos sera

possível descurar a análise do elemento nodal da guerra, ou seja, o da sua condutibili-

dade? Talvez, na exata medida, em que não quisermos dar A velocidade sua efetiva di-

mensão condutora nos objetivos de uma tecnocracia desumanizante e totalitária.

As transformações na organização temporal introduzidas pelo modelo da

prótese tecnológica parecem ter-nos afastado de uma avaliação clara de seus impactos.
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Talvez mesmo por essa razão o ataque já não se distinga mais nitidamente da defesa,

real e conceptualmente falando, o que faz com que a execução de um projeto racional na

condução da guerra termine por ser de impossível concretização do politico real. No

momento em que não se tem uma inteligência própria do fenômeno urbano e de seus

contornos, a condução da política é tão caótica quanto o da sua policia, e a cidade desin-

tegra-se no puro poderio do Estado-armado.

A dromologia viriliana, para a qual demos o codinome, em mais um exercício

de contexto, de poética do movimento, procurando chamar a atenção para essa dimen-

são essencial da poiesis presente na postulação de uma nova dramaturgia do sujeito, de-

ve ser atentamente examinada dentro da reflexão filosófica contemporânea. A partir de-

la, a antropologia filosófica deveria poder esboçar um dos seus eixos introdutórios para,

em conseqüência, situar o homem habitante no espaço e no tempo do mundo.

Na verdade, nosso louco momento de decisão, ao finalizar este trabalho

acadêmico não nos permite imaginar se sim ou não, nosso contexto de pesquisa e inter-

pretação sobre a obra de Paul Vinho, foi ou não capaz de imprimir uma poética do

movimento a leitura dos textos, ensejando assim, juntamente â. compreensão dos argu-

mentos explicitados, o surgimento de uma espécie de motor mental que, acionado, os

teria conduzido a novas interpretações e sugerido teses alternativas em espaço outros.

Não saberemos, tampouco, se o impacto dos nossos vôos foram efetivamente causado-

res de algum tipo de vertigem por parte dos leitores, e se, nesse caso, levou-os a supor

se, sim ou não, teríamos nos afastado dos procedimentos puramente argumentativos e

ingressado na ousadia criativa da formulação de uma tese... Nesta indecisão, estamos

nós, uma vez mais, incitados a um novo momento de escolha... Talvez não tenhamos

mesmo outra saída, pois que estas últimas são dúvidas inerentes, de um lado, â. pratica

do exercício acadêmico propriamente dito e, do outro, A observação e avaliação do exer-

cício dessa pi-Rita

Sigamos então com nossa postulação topotônica de um vôo argumentativo-

-criativo final, naquilo que julgamos serem as mais relevantes questões na análise da cri-

se das dimensões que afeta a cultura contemporânea nas suas possíveis imbricações e

contextualizações referentes aos diferentes âmbitos da reflexão filosófica.
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Fratura do espaço e crise da habitabilidade
Toda crise/ruptura/fratura traz consigo a mutação do espaço, tanto no as-

pecto concreto quanto imaginário do seu agenciamento humano. Os trabalhos iniciais
de Paul Vinho insurgem-se contra a desterritorialização do espaço na sociedade contem-
porânea ao procurar articular o conjunto de elementos através dos quais se desencadeia
uma crise da habitabilidade.

A proposta do Grupo Architecture Principe vai articular-se em torno da ne-
cessidade de fazer emergir, na cidade, uma circulação habitável, o que significa, em pri-
meira instância, abandonar a verticalidade como eixo de elevação e decretar o fim da
horizontalidade como plano permanente. Esta proposta de uma terceira ordem urbana
arquitetônica consubstancia assim, a sua realização efetiva no eixo obliquo e no plano
inclinado, ou seja, na pendente. Efetivamente, a teoria subjacente à viabilização desta
terceira ordem, a obliqua, sabe-se, abstratamente, um processo de pensamento mas tam-
bém, quer-se, concretamente, um desfile, um movimento, e foi isso que, desde o inicio,
nos pareceu extremamente original: a apresentação de um pensamento que busca movi-
mentar-se, concretamente, no e através do espaço fraturado de uma cidadel.

Desequilíbrio e vertigem
Através dessa movimentação do eixo e do plano no espaço, busca-se insti-

tuir um novo tipo de complexo veicular apto a fazer emergir a pratica de uma arqui-
tetura somática capaz de propiciar ao homem um urbanismo atmosférico que o libere
do solo, tanto em relação ao seu modo de habitar quanto àquele de circular.

E necessário que pensemos, em conseqüência, a força da gravidade e, nesse
contexto, o obstáculo ultrapassável, inerente à estrutura arquitetural da função obliqua,
deverá tornar o homem cônscio da sua velocidade metabólica para que passe a reconhe-
cer no desequilíbrio e na vertigem, o segundo arquétipo dessa arte do espaço, levando-o a
possuir-se mais intensamente2.

Apercebemo-nos o quanto esta empreitada teórica é devedora de uma con-
cepção fundamentalmente inovadora de uma prática do espaço arquitetônico e arqui-
tetural, e o quanto ela foi longe na compreensão e explicitação do movimento territorial
que, sobretudo a partir da Revolução Industrial, molda através de nossas incursões reais
e imaginárias no espaço e no tempo, os destinos das culturas e das civilizações Ociden-
tais.
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0 chamado potencialismo imbutido nessa terceira ordem obliqua deverá
efetivar a estrutura de ligação entre os diferentes elementos do universo, e o homem
estará hábil para combater a contumaz neutralidade a qual ele se acostumou nesta
sociedade projetada para o conforto e para o bem estar. Os vetores metabólicos do can-
sago e da euforia, a contrario, serão capazes de imprimir ao corpo do homem uma veto-
rização distinta no espaço útil, ou seja, no próprio espaço civil. Dir-se-á, nesse sentido,
que a função do obliquo é uma função de vida, uma geradora de atividade que procura
utilizar da melhor forma possível as técnicas ergonômicas do corpo. Percebemos aqui o
quanto as metáforas de fluidez, ao longo de todos os Manifestos do Architecture Principe
opõem-se ao vocabulário corrente da arquitetura, percebida mormente como uma cul-
tura da inscrição, presa aos moldes territoriais clássicos, e com uma grande defasagem
no enfrentamento de um projeto de habitabilidade exigido pela atual configuração da
cidade. No cerne da mutabilidade dessas estruturas do movimento que prenunciam a
terceira possibilidade espacial da arquitetura, e As quais junta-se o tempo no devir críp-
tico das formas da natureza, existe uma preocupação permanente de observar e de des-
crever o instituir-se do corpo locomotor do homem através de um projeto de movência
cultural e civilizatória.

0 bunker: entre habitante e habitat
Surge então a arqueologia do bunker que nos ensinou a atentar para a com-

binação íntima entre o habitat e as possibilidades secretas do habitante na explicitação
dessa arquitetura críptica e primeira, a da ocultação, que é permanente e genésica (de
reprodução), e que deverá insuflar-nos a inspiração e a confiança para a geração e a in-
venção do real num mundo homogeneizado pelo medo e sufocado pelo poder. 0 espa-
ço não pode transformar-se num novo produto de consumo, nem ser encarado como
mero suporte do seu meio. Libertemos a submissão da arquitetura A inscrição, A loca-
lização. Devemos insuflar-lhe novos contornos através de uma nova determinação do
espaço vivido, sem nos deixarmos contaminar pela arquitetura da moda, do design que
procura fixá-la a objetivos pré-determindos e pré-fabricados num espaço de fundação.
Por outro lado, as urbanizações com vetorizações alternativas, sobretudo em relação
utilização do seu solo, deverão levar em conta a importante noção de reserva, para não
transformar esta última num reduto de reminiscência ligada a espaços verdes desvita-
lizados e impossibilitados de fazer face ao futuro da terra como um todo.
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Se no decorrer dessa movência humana articulou-se, em paralelo, uma bus-

ca veicular, devemos estar atentos para que o aprimoramento das técnicas e dos instru-

mentos não nos submeta â. noção de velocidade tecnológica que, aos poucos, parece ter-

se tornado mediadora plenipotenciária de todo e qualquer deslocamento. Onde ficam
as medidas e as possibilidades metabólicas do corpo humano e da sua movimentação?

A interrogação sobre a terceira ordem obliqua aparece dessa forma como o
momento para a instigação teórica de novas possibilidades de uma circunscrição terri-

torial urbana na sua atual deslocalização permanente do espaço, bem como na constitui-

ção de um nó górdio sobre o questionamento de um ilusionismo do espaço no sistema
emergente. E, na medida em que se havia reafirmado a intima relação entre a terri-
torialidade e o imaginário, a desterritorialização estende-se, assim, ao campo da ocupa-
ção imaginária empreendida em todo e qualquer projeto de ação política que visa a ma-
nipulação do espaço civil. Mas, para isso, foi necessário ater-se à concretude do cons-

truido. O ensaio do Bunker-Arqueologia desenhou-nos, então, as bases da construção do

aspecto arqueológico da Segunda Guerra Mundial, na convergência que ela manteve

com a construção no espaço militar da Fortaleza Europa, constituída pelas Linha

Maginot, Linha Siegfried e o Muro do Atlântico. Ele apontou para essa convergência es-

tabelecida entre o arcabouço imaginário da sua implantação territorial totalitária e a

criação de um novo sistema concreto de defesa. 0 bunker faz-se, então, lugar mítico de
passagem, através do qual podemos empreender a análise de vários estratos culturais e,

portanto, leva-nos a configurar como, à guerra de posição/ocupação no espaço territo-

rial, substitui-se a guerra do movimento, vale dizer, a guerra da velocidade instantânea

dos dados.

Por outro lado o espaço militar evidenciado nessa arqueologia indica a di-

namicidade de uma geografia e de uma topografia ao salientar a imbricação entre o pro-

gresso técnico dos armamentos, das manobras logísticas, e aquele da representação do

território. O tapete das trajetórias das diferentes culturas aponta ai para uma hierarquia

das velocidades presentes e, por meio dele, compreendemos de que maneira o desenvol-

vimento da tecnologia militar desintegrará, progressivamente, o território físico e como

a balística, no cerne do seu modelo invasivo, passa dos trajetos topográficos e geográ-

ficos para a trajetividade estratosférica. Eis o resultado de tal impacto: a destruição su-

planta a obstrução, o poder orbital suplanta a geopolitica. O território não se constrói

mais em espaços delimitados, mas sobre relações e, sob esse aspecto, ele é polic'entrico.

Com efeito, a conjunção tecnológica entre veiculo e projétil evidencia, assim, a conden-
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sação de um espaço de violência perpetrado contra a territorialidade. E, se a corrida ar-
mamentista simula, ainda hoje, uma coexistência pacifica através do desarmamento, ela
inaugura, ironicamente, uma robótica militar e qualifica, prioritariamente, a miniaturi-
zação das armas.

Guerra Pura

A inteligência militar cria uma nova paisagem concreta - a da Guerra Pura -
ao organizar seus caminhos estratégicos e suas fortalezas, mas, e isso é crucial no âmbito
do imaginário, ela cria igualmente atmosferas que leva a que façamos coabitar tempo de
paz e tempo de guerra Assim é que a Guerra Pura expande-se através da polis e da
política. Ou talvez melhor, ela se alastra, tanto através dos contornos concretos da ci-
dade, quanto através do idear da políticas ou seja, desses pactos comuns assentado nas
ordens e nas leis, que buscam assentar as práticas da habitabilidade física e jurídica na
circunscrição espaço-temporal das aglomerações urbanas. O bunker aparece então como
um ultimo gesto teatral, ou ainda, como a última atuação3 no desaparecimento de um
sistema de obstáculos de superfície que deixará de existir. Olhar para ele é observar
nossa própria força de morte, nosso modo de destruição através da indústria da guerra
mas, paradoxalmente, é também poder ver surgir dai uma nova figura de vida e de re-
denção da espécie. E, ao observar como se articula o trajetivo (o ser do trajeto, pontuará
Vinho) para a qual nos leva o movimento-da-guerra mundial, ele nos mostra que a
história não é unicamente a geopolitica dos povos que se sucederam ao longo das eras, ela é tam-
bém o uso da energia disponível em cada um dos períodos considerados - ontem a velocidade rela-
tiva, metabólica e depois mecânica, e hoje velocidade absoluta como progresso dos sistemas eletro-
magnéticos (A.M., 96, p.125).

0 impacto da ameaça militar conduz, no âmago da sua velocidade sui
generis, a uma dissuasão, cujos efeitos mostram-se críticos uma vez mais, tanto na fra-
tura da cidade quanto naquela do imaginário politico mundial. Ao consumir os territó-
rios, ao desterritorializar o espaço, esse movimento desintegra, igualmente, a capacida-
de de uma reflexão política dialógica, essa conseqüente premissa do entendimento hu-
mano sobre o convívio. A exortação é para que iniciemos uma política da velocidade
através da explicitação dos novos vetores dromocraticos oferecidos na nossa sociedade

Se a aceleração se desenha em tal contexto, como um novo aspecto de uma
forma simbólica da nossa cultura moderna, é mister que compreendamos os mecanis-
mos através dos quais ela faz uso das instrumentalizações práticas na busca de seus
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propósitos. Quem fala em instrumentalização nomeia a técnica, essa arte do tatear das
mãos e dos ensaios continuos dos procedimentos que buscam obter resultados práticos
determinados.

Através de que móbiles devemos conceber essa leitura, essa inteligência da
guerra para a qual nos prepara a obra de Virilio? Teria ela uma inspiração humanista e
cristã, que 6, nomeadamente, a sua, religando o homem a um projeto de mundo oriundo
basicamente de tais princípios? Até que ponto, estaria ela também inspirada no contexto
teórico de uma razão reflexiva e critica originária, em grande parte, dos postulados de
uma filosofia critica desenvolvida por Benjamin e Adorno à procura de uma nova análi-
se da cultura de massa, procedendo, entre outras, a uma revisão da instrumentação da
técnica? Estaria essa inteligência da guerra inclinada a analisar as relações dos vetores
dromocráticos tendo como articulação preferencial o binômio sujeito-liberdade ou daria
ênfase àquele de indivíduo-espécie, denotando ai o movimento de uma onto-teleologia
redentora da natureza humana no âmago da própria criação? As questões aqui não che-
gam a propor alternativas estanques entre si, elas indicam impasses, e os impasses pro-
jetam caminhos múltiplos.

Foi necessário perceber, detalhadamente que, no percurso histórico do de-
senvolvimento da técnica, perfila-se a paralela produção de velocidade através, mor-
mente, de uma arte do motor. Com efeito, no acompanhamento e explicitação dessa his-
tória do movimento da máquina, vimos como o aspecto energético da informação passa
a receber, desde a década dos anos '50, o impacto da assimilação entre a informação e a
energia e como, depois da energia na força (potencial) e da energia na ação (cinética), surge a
eventualidade da energia na informação (A.M., 96, p.121). Ao subsumir os ensinamento da
Teoria da Informação parece que a realidade desta última encontra-se totalmente conti-
da em sua velocidade de propagação e, portanto, a informação, essa terceira dimensão
da matéria, 6, mais do que nunca, a designação do estado assumido por um fenômeno em um
determinado momento4.

A velocidade e a informação
Em outras palavras, a velocidade 6, agora, a própria informação e, no com-

portamento deste fim de século (...) as invenções conjuntas da bomba atômica e do computador
terão efetivamente ilustrado com perfeição o casamento ilógico entre a energia e a informação
(A.M., 96, p.123). Apercebemo-nos então porque o objeto típico do século XX, o acele-
rador de partículas, seria aquele a anunciar uma nova fronteira, não mais geográfica,
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mas aquela da infográfica. E, se o mundo pode ser pensado, na proposta de K. Popper
(1988), como um universo em propensão, ou seja, um universo cujo processo nodal é
aquele do uso de possibilidades em vias de atualização, e onde essas forças, como aque-
las da atração newtoniana, são invisíveis mas têm uma realidade física e atuam efetiva-
mente como um dinamismo, deveríamos então estar preparados para ligar conseqüen-
temente as tendências em propensão que se encontram acopladas A violência dessa velo-
cidade e que acompanham, sobretudo desde a Modernidade, o processo instrumental e
tecnológico da nossa cultura ocidental.

Se entendemos que a aceleração imprimida A máquina-de-guerra através de
uma técnica acoplada A automação conduz-nos, tendencialmente, para o afastamento
das possibilidades metabólicas que ab initio destinaram-se A. vida humana, como deco-
dificar o crescimento de um desejo de um homem cibernético na contemporan.eidade se-
não numa coincidência quase perfeita ao desaparecimento dessa vida humana, demasia-
damente humana, ou pelo menos, do desejo tendencial desse desaparecimento?5.

Vinho parece indicar-nos, em vários momentos, que, da conjunção entre a
percepção e a reflexão sobre a mortalidade, sobre a finitude e mesmo sobre o aniquila-
mento da raça humana, poderia surgir, através de uma simbólica dicotômica (aniquila-
mento-renascimento/imanência-transcendência), um instrumento capaz de resituar e
reorganizar em moldes inusitados, as condições humanas da existência. Mas a que tipo
de reconhecimento iríamos nos adonar numa pretensa remodelagem da existência?
Através de uma nova apocalíptica da crença religosa? Por meio de um tecno-huma-
nismo cibernético? Numa espécie de differendo criado pelo acaso na marcha da própria
evolução da espécie? Num agenciamento eco-humanista entre os diferentes corpos :o
territorial, o social e o animal? Novos impasses6.

Os movimentos de endocolonização que levam, progressivamente, as cida-
des, os Estados, os países, as nações, a um não-desenvolvimento generalizado apontam
para um Estado-mínimo, ou ainda, para um estado-como-destino no qual a sociedade
civil caminha na direção de uma pauperização generalizada em relação A sociedade mi-
litar. A defesa nacional transforma-se, ai, numa super policia interna que faz emergir
uma situação política que propicia o controle cada vez mais intrusivo da sociedade civil.

Ao retrabalhar e relançar o binômio, a política versus o politico, a reflexão
da filosofia política contemporânea postula, por meio de vários de seus teóricos, a expli-
citação e delimitação a serem feitas no interior do jogo politico. J. Rancière, por exemplo,
esclarece:
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Se o politico se impôs como objeto filosófico de pensamento 6, sem dú-
vida, porque este adjetivo neutro significava comodamente um distan-
ciamento com o substantivo da política, no seu sentido comum de luta
dos partidos para o poder. Falar do politico e não da política, é indicar
que se fala dos princípios da lei, do poder e da comunidade e não da
cozinha governamenta17.

Intimamente condicionadas pela obsessão do tempo disponível, nossas sociedades
não param de outorgar à duração, ao tempo real, aquilo que elas tiram simbolicamente da exten-
são do mundo presente (I.T., 76, p.273). A Guerra Total cria, assim, um estado de insegu-
rança permanente no conjunto do espaço. Segurança interna e externa confundem-se
nas suas expectativas e nos seus objetivos, sendo que a noção de segurança aparecerá,
como um dos critérios decisivos na avaliação do caráter criminoso da tecnocracia. De tal
maneira esse amálgama se configura, que a passagem de uma Guerra Total para uma
suposta paz total caracteriza a fusão/confusão que terminou por atingir a própria estru-
tura política do Estado, Estado este que passa a poder ser denominado de suicida. A le-
gitimação de uma política apoiada na estratégia militar fornece uma segurança fictícia
no cerne de uma empreitada nihlista que foi concretada, projetada e construída como
tal, até a deflagração da bomba atômica. Esse Estado suicida que, à sua maneira, na Eu-
ropa, sustenta um governo supostamente popular com uma força democrática parece,
no entanto, baseado na exploração de nossos instintos de morte.

A moralidade dos Estados, ao empregar a estratégia que busca mudar tudo,
na verdade, administra o movimento da instituição contra a instituição o que, sem dú-
vida, termina por abrir as portas as próteses técnicas. A critica irracional e puramente
negativa da instituição como tal, esquece que a salvaguarda da democracia é a sua pró-
pria existência como algo tangível e, não é seu funcionamento que deverá, em primeira
instancia, entrar em pauta. 0 sonho público de um Estado cuja representação humanói-
de outorga-lhe um caráter de virtude e de generosidade, pode, com efeito, voltar-se
contra o próprio indivíduo. As relações que o Estado mantém com o modelo humano
foram completamente modificadas na medida em que, ao terminar o período de frater-
nização, a inscrição tácita e a participação de cada um [dos indivíduos] ao conjunto estão inteira-
mente recolocadas [em questão] e tornam-se problemáticas (I.T., 76, p.57).
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Estado-suicida
Violência do Estado e medo civil, na intimidade de suas tramas leva â.

situação onde

higiene política mistura-se a higiene moral e social (...). As normas da

sociedade sã tornando-se leis, legislativo e executivo tendem a enco-

brir-se através de estados de exceção que são praticamente, a declara-

cão pelo Estado, de um estado-de-sitio permanente da sociedade (I.T.,

76, p.64).

O Estado suicida seria assim um estado construido na medida em que sua

finalidade pretende conter o espaço politico, social, cultural, num só aspecto: aquele in-

suflado pela incontornabilidade nuclear. Por outro lado esta incontomabilidade nu-

clear termina por estender, ao conjunto planetário, sua moralidade do fim.

O Estado politico tradicional, onde as confusões e os desvios estão sempre

presentes, é considerado um meio não condutor (substendendo-se dai, impróprio para a

guerra). As estratégias aplicadas neste contexto não podem cingir-se à simplicidade de

uma ou duas inferências, mas, ao contrario, buscam a complexidade daquelas postula-

das pelas condições próprias de um Estado cujo caráter é totalitário. Para o Estado poli-

tico tradicional a guerra é um sistema enquanto que para o Estado totalitário ela é consi-

derada como em epifenômeno sempre à espera de receber, deste último, seu significado.

As modificações ocorridas na moderação social através da estratégia fazem com que, ao

contrário do que pensava Clausewitz, a violência moral interior, ou seja, as leis e o direi-

to, e a violência exterior, ou seja, a guerra, passem agora a conjugar-se nesse tipo de Es-

tado. Dessa forma, a exterioridade da guerra propriamente dita vai corresponder à insti-

tucionalização de uma situação estratégica interior: a da endocolonização. A rigor, o que

está em desenvolvimento não é mais um Estado capitalista, socialista ou industrial mas

o Estado militar que vige nesta sociedade pós-industrial e, a ninguém interessa pôr em

pauta o Estado-armado. É então assim que as próteses do compreender invadem o espaço, im-

prudentemente esvaziado entre o sujeito e o mundo percebido, o mover é substituído pelo movido,

o querer, após o mover é alienado no movido (I.T., 76, p.79). E, de tal forma isso se dá que es-

ta colonização local do espaço e do tempo humanos não tardará, pelo fato da sua pró-

pria dinâmica, a afetar o conjunto das organizações civis da Europa.
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Através da metáfora do movimento Vinho modelisa uma diferença entre o
mover e o movido para, através dela, criticar aquilo que ele denomina a invasão do mo-
vido sobre o mover nessa articulação social que se dá entre o indivíduo e o Estado mili-
tarizado. Dessa forma, são as leis que opõem o movido ao mover das pessoas, sendo que
o movido, paulatinamente, aparece como a essência construída de um poder sobre o ou-
tro e sua última conseqüência é o imóvel, ou seja, a morte infringida.

Se, com efeito, o espaço de Maio '68 não chegou a ser precisamente defini-
do, acredita Vinho que isso se deu na medida em que ele não se designava, propria-
mente, como um imaginário mas sim como um espaço critico. A transgressão efetivada
através desse espaço critico referiu-se, no sistema urbano, à liberação do habitar. 0 habi-
tar tornou-se ai, inabitual e o espaço dilatado do movimento revolucionário tornou-se, subita-
mente, transparente ás fachadas-fronteiras (...), e foi ultrapassado o uso dos lugares (faculdades,
teatros, igrejas, usinas, administrações, etc.) (I.T., 76, p.84). Constatamos então que

a relação de agressividade e de proteção não é o fato de uma sociedade
do lucro e da concorrência, mas o fato de Estados que, através de suas
estruturas construídas, transferem a relação agressor-agredido para o
seio mesmo de sua organização, fazendo-a assim suportar, de seu inte-
rior mesmo, graças a esta reconstrução indizível do espaço so-
cial que qualifica seus habitantes, uma pressão permanente, virando
ao avesso a socialidade, como uma luva (grifo nosso), (I.T., 76, p.90).

Na Guerra Total é a própria qualidade e a realidade do habitante que serão
constantemente colocadas em causa, o que justificará porque, para Vinho dentro de tal
quadro, a nog-do da categoria humana definida pelos seus modos de ocupação do
espaço mostra-se muito mais instigante que aquela de classe, comumente trabalhada
pelas abordagens mais habituais.

A fronteira e o limite: A apolitica do pior
Sob o enfoque desses modos de ocupação do espaço no momento atual, en-

trará em pauta a noção de limite, de fronteira. Em toda sua obra, ela é um fio condutor
da sua própria dé-marche e, através das complexificações que ela recebe nas mudanças
efetivadas pelas conquistas siderais, ela sera o caminho para evidenciar, com clareza, a
mudança ocorrida na ordem da percepção, bem como na ordem da utilização do es-
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pap-tempo. Somos confrontados a um duplo litoral politico e histórico: por um lado
desenha-se

por outro temos

uma macropolitica, nascida do escapamento vertical, e capaz de resol-
ver tecnicamente do alto, os mais vastos problemas no quadro de um
ecosistema global

uma micropolítica, a da instituição humana, prisioneira horizontal dos
litorais tecnicamente vencidos, limitada pelo seu lugar e forçosamente
incapaz de elevar-se a solução do problemas mais vastos (I.T., 76,
p.96).

Estamos, na verdade, com este duplo litoral, imersos conceptual e imagi-
nariamente nos paradoxos trazidos ao nosso conhecimento, meio a outros campos de
conhecimento, pelas descobertas na física quântica em relação à nossa percepção face ao
infinitamente pequeno e, ao infinitamente grande. As repercussões externas dessas ino-
vações: novas mensurações, concepções distintas, e as repercussões internas: tanto psi-
cológicas quanto imaginárias, ainda não foram suficiente digeridas ou enfocadas, e,
muito menos, trabalhadas sistematicamente, mas isso não é motivo para que as não le-
vemos em consideração8. A partir de agora o que vai substituir a guerra é o planeja-
mento dos territórios. Vinho procurará mostrar como a morfologia invariável do espaço
pontua uma finitude geométrica que é a sua, mas assinala igualmente o fato de que, via
de regra, não há uma preocupação maior com essa dimensão finita do espaço. Velada-
mente, as reflexões de outros trabalhos virilianos sobre a arquitetura críptica, sobre o
zoomorfismo, sobre o mimetismo das formas naturais e humanas, mostram aqui sua
importância na abordagem das mutações que afetam a territorialidade. Ignorar essa im-
portância é deixar de lado essa finitude do espaço9.

Se na atual organização societária, a palavra de ordem é comunicar-se cada
vez mais e mais rapidamente, comunica-se igualmente ai, sem um grau de consciência
necessária, os limites posturais da litoralidade, da insularidade, da ortogonalidade do
sistema. Depois da idéia de progresso haver sido acalentada durante todo o século XIX e
no decorrer das revoluções do século XX, como definir o espaço? Que papel dar As suas
populações? Quando o Estado faz uso, não mais do velho Estado-Nação, mas da inteli-
gência militar, percebemos nesta nova configuração espacial, um novo lugar para a fi-
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gura do Estado, ou seja, aquela da totalidade da esfera planetdrial°. Nesse Estado em

que vige o que Vinho chama de apolitica do pior, 6-se levado em direção a uma redu-

cão definitiva de todas as sociedades humanas, e o universo politico acaba-se tornando

uma função supérflua do Estado Ideal. Nele, a fé no evangelho nuclear é uma nova

figura mística de uma ordem e último avatar da Estadolatria.

Na degradação da função militar desde o século XVII, e no aparecimento do

embrião do militarismo, Vinho postula essa ligação indissolúvel entre o Estado-armado

e Exército-proletariado, e entre a produção industrial e produção de guerra. 0 fim dos

Estados-Nações e o advento do mundialismo politico não interferiram na continuação

de uma política totalitária da classe militar internacional. A instituição militar estende-

se ao estado civil, recriando cada vez, a domicilio, as condições para-civis que eram aquelas da

sociedade colonial (...) os diferentes exércitos nacionais nada mais são senão policias paralelas de

um estado anacional que surge (I.T., 76, p.154). E tudo termina acontecendo como se a

instituição armada tivesse prioridade na definição do espaço, e, é este enraizamento que

escapa à análise política contemporânea (...). É preciso reconhecer que a política 6, inicialmente,

um lugar, a cidade em outros tempos, a comuna, a envergadura da Nação, em seguida (I.T., 76,

p.157).

Assistimos a uma coincidência entre a industrialização dos meios de des-

truição e a conclamagão da massa, ou seja, a ascensão da proletarização do combate, da

mesma forma que, mais recentemente, temos essa coincidência entre a identificação da

guerra à ciência e a mutação da classe média. Depois da auto-regula cão das sociedades pri-

márias, da regulação das sociedades estatais, é a desregulagdo anacional que começa (...) e ela se

identifica a anarquia militar aplicada aos mais vastos conjuntos sociais (I.T., 76, p.161).Com

efeito, a decodificação do Estado ocidental passa mais por uma geometria do que por

uma geografia humana. A primeira é aquela que nos indica os meios que os Estado

obtém para projetar-se no tempo e no espaço. 0 Estado inicia, assim, fixando no solo sua

definição espacial de uma nova sociedade, que, na verdade, traz nela a destruição da socialidade

(I.T., 76, p.164). Nesse sentido, a civilização ocidental é sempre a colonização, ou melhor,

a expansão e a manutenção das províncias da vida e da morte, consubstanciadas na guerra,

das quais fala Sun Tzu na sua Arte da Guerra11.

O consumo-consumição do lugar

0 tempo e o lugar continuam a ser as matérias primas da civilização oci-

dental e deve-se, neste momento, poder afrontar uma qualificação geral do espaço e do
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tempo de uma sociedade mundial em devir (I.T., 76, p.165). Para começar, se as noções

de desaparecimento e de penúria foram as fontes privilegiadas das organizações huma-

nas constatamos que, atualmente, consome-se de uma nova maneira: consome-se o lu-

gar.

Poderíamos metaforicamente dizer que a política do consumo-consumi-

0012 levou-nos muito rapidamente ao desaparecimento do próprio habitat mundial. 0

Estado-suicida associa o tratamento do sujeito ao tratamento do lugar, ou seja, e é como

se não existisse, com efeito, ninguém, em lugar nenhum! A moral da matéria, ou seja, a

moral natural que sempre foi imposta ao homem pela natureza, não parece mais ser

agora uma moral almejada por ele. A complexidade e a imprevisibilidade de seu habitat

levam-no a um modo de vida onde nada é permanente sendo a volta do instante.

Uma vez mais Vinho desenvolve um paralelismo entre o surgimento das

novas maneiras de medir o espaço, como, por exemplo, a castramentação no século

XVII, e as aspirações metafísicas dos soberanos, projetadas sobre o conjunto da natureza

e da sociedade. Os espaços dos jardins de Versalhes e Chantilly aparecem aqui, na for-

matação desejada pelos soberanos, como exemplos dessa convivência do homem com a

arte de reduzir, de limitar, através dos espaços geométricos, a natureza e a sociedade.

Encontramo-nos hoje, em se tratando de natureza, naquilo que se poderia chamar de

square, ou melhor, fazemos face a um quadrado de uma praça: eis o papel do espaço que

emerge como aquele que ocupa a natureza no seio da cultura urbana. Com efeito, houve

uma redução da natureza à uma função sanitária e social que sera ainda mais ampliada

através das medidas tomadas nas pretensas defesas do ambiente. Esta foi a conseqüên-

cia natural de uma política global de planejamento do território que terminou por le-

var a um controle permanente do nosso comportamento em relação a um meio que se tornou

medida e lei, figura de Estado. Dessa forma estende-se a política do square urbana aos conjuntos

nacionais e intercontinentais.

A natureza sendo, assim, enquadrada na artificialidade de uma convi-

vencia que perdeu seu sentido no espaço, vemos emergir uma articu-

lação sui generis no centro de uma paradoxal economia do desperdício:

0 detrito, o resto, é a produção final de uma sociedade de consumo, e

todas as formas de reincidência nessa categoria fazem parte do imenso

inconsciente coletivo da idade industrial (I.T., 76, p.185).
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A transformação do mundo através da indústria levou-nos, para além do

higienismo, a uma ideologia sanitária. Essa mudança categorial e simbólica incidirá,

num desenvolvimento paralelo, no tema da culpabilidade do homem enquanto matéria.

E é sob este enfoque que Vinho acredita que a ideologia sanitária teria, insidiosamente,

fragmentado a sociedade ao nível da qualidade corporal dos indivíduos. O higienismo

transpõe a decadência do pecado na secreção, ele me julga e me condena perpetuamente em bene-

fício do objeto inanimado, ascéptico (I.T., 76, p.186). Essa ideologia afasta, assim, o homem

físico de uma sociedade essencialmente urbana,

onde o problema da promiscuidade jamais foi resolvido a não ser ao ní-

vel da ejeção para a periferia ou da colocação em ghettos, dos resíduo

sociais ou raciais, tratados de maneira global (isso já se havia verifica-

do na Idade Média para certas doenças, como para os libertinos e in-

sensatos na idade clássica) (I.T., 76, p.187).

0 problema maior está no fato de que o próprio sistema politico faz voltar,

contra si mesmo, o dogma higienista e, a partir dai, institui-se a, constituição intrinseca-

mente reacionária da metrópole urbana (I.T., 76, p.188). Mas por outro lado, acredita, espe-

rançosamente, Vinho que o fenômeno urbano, na sua anomia, pode voltar-se contra os

sistemas politicos que se mostram incapazes de assumi-lo e, finalmente, será a realidade

do construido que poderá projetar, sobre a abstração política, um poder obscuro (grifo

nosso) (I.T., 76, p.190).

A realidade do construido e a revolução urbana

Vemos então porque a revolução urbana seria aquela em vias de dissolver os

atuais sistemas politicos enquanto, por outro lado, espera também para transformar radicalmente

a atividade social (I.T., 76, p.190). A dupla constituída pelo movimento concentração-se-

gregação ilustraria perfeitamente a dinâmica de um abandono bem mais misterioso da

ordem social, ou melhor, ilustraria uma anomia que, ao generalizar-se, estaria em vias

de transformar o próprio caráter social, e é por isso que devemos esperar. Para acatar

essa hipótese sob seu enfoque regenerador e não pessimista, como aquele que é pos-

tulado, por boa parte dos comentadores de Vinho, precisaríamos compreender, com ele,

que o salto na anomia pode ser uma ato de salvaguarda. Devemos da mesma forma

encarar as transgressões, para além daquele de uma sanção terapêutica ou moral. Mas
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isto, evidentemente, não se faz independentemente do próprio estatuto que ocupa,

atualmente, a arte de construir.

Fazemos aqui face a um puro paradoxo: para essa arte do espaço que é a ar-

quitetura, não existe uma arqueologia do vivido. Dai a importância de orientar as

pesquisas sobre as apropriações do instrumento espacial, de dar nossa atenção para o

uso dos lugares, de descobrir-nos usuários de vastos processos ecológicos, recusando as

representações, os papéis, e os modos de produção do espaço social inadequados à rea-

lidade urbana. É o uso que qualifica o espaço e não o inverso, mas a ética funcionalista

da arquitetura contemporânea tende a eliminar os possíveis do lugar.

Implicitamente, o estado de um tal espaço é pois suicida visto que, ao tender

para a eliminação da diversidade dos possíveis, ele tende a eliminar a diver-

sidade das situações que caracterizam a duração-extensão da construção (I.T.,

76, p.197).

Nesse sentido, a critica ao funcionalismo deve ser feita na medida em que

este último busca dar primazia aos atributos do conforto, não colocando jamais o acen-

to sobre a variabilidade dos usos. Por outro lado, o espaço critico das transgressões re-

presenta o momento chave no sistema, ao contrário das transformações que simples-

mente reinjetam ai os hábitos. Uma vez mais vemos como um suposto negativismo

transforma-se em positividade na abordagem de Vinho: A transgressão dos usos é uma

subversão produtiva, pois ela alimenta constantemente a sociedade com novos costumes e ela é a

fonte das transformações do espaço social (I.T., 76, p.203).

Violência e lugar •

Talvez mesmo por não conseguir compreender desse modo a transgressão

dos usos, a repressão que era exercida pontualmente pelos agentes policiais mais fortes

ou mais numerosos sobre os indivíduos, dá agora lugar a uma violência imanente aos

lugares, que termina por criar um sentimento de insustentável pressão.

Para, supostamente, controlar a crise da grande metrópole com todos seus

lugares violentos, nada melhor que a automação da informação e a centralização ins-

tantânea da mesma. t assim que se instaura a ação da força pública que tende a desapa-

recer, habilmente dissimulada sob a aparência de um serviço social inofensivo (I.T., 76, p.209).

Com efeito, a onipresença do circuito eletrônico aparece como o símbolo de uma so-
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ciedade transparente e sobreexposta à obscenidade do olhar policial. 0 estudo da ima-

gem do desvelamento dos espaços interiores passa a impor-se, mas não devemos esque-

cer que ela teve a sua origem numa imagem idílica da sociedade. Para esta última imagi-

nou-se, ao exemplo dos utopistas russos dos anos 20, uma visão onde vigia uma interco-

municação constante entre os grupos numa troca rica e transparente. Agora, para a nos-

sa realidade urbana, totalmente dominada pelas estratégias de uma força policial mili-

tar, essa visão aparece caduca, e, no entanto, quanto dela ainda vige e alimenta o imagi-

nário dessa comunicação global! A varredura ótica de uma matéria ordenada denomi-

nada fluxo de circulação, mostra-nos que nós nos tornamos a mercadoria da informá-

tica, o capital dos bancos de dados. 0 acento é sempre dado ao fato que nós somos os
beneficiários da mídia e, muito mais raramente, que somos nós explorados pelo material

eletrônico. Mas, falar a esse respeito 6, para muitos, demonstrar um alto grau de pessi-
mismo em relação a esse sonho de transparência da comunicabilidade.

Muitos dos programas que, supostamente, são para entreter e despertar as

habilidades dos indivíduos revestem, disfarçadamente, o caráter de programas de trei-

namento, onde a policia, por meio da televisão, interroga o corpo social da mesma for-

ma que o pratico interroga o computador. A tal ponto isso se verifica que um processo de
denúncia sistemática se encadeia, no qual a mídia não mais informa [a sociedade], mas é a socie-
dade que informa o Estado (I.T., 76, p.209).

Para procurar entender melhor esse processo global de denúncia somos

reportados a uma frase de Hitler, que afirmava que, para manter a possibilidade de vi-

da, a liberação do instinto de conservação seria, na verdade, tanto para o indivíduo

quanto para a espécie, soberana. Na verdade, ao que assistimos, sob a capa de pretextos

econômicos ou mesmo ecológicos, é ao desencadeamento desse instinto de conservação,

do qual emerge uma série de elementos importantes. Inicialmente não podemos negli-

genciar o sentimento de enclausuramento sentido pelo homem contemporâneo no meio

fechado em que vive. Por outro lado, a organização sistemática da denúncia, fomentada

pelo Estado-suicida moderno, dirige o indivíduo para essa mesma finalidade de auto-

-defesa. E seria interessante aqui, resituar a relação poliorcética - da ciência do isola-

mento- com a política. 0 aglomerado das cidades sempre foi de grande importância

para esta última na medida em que, procurando explorar o sentimento de comunidade

nacional que dal decorre, a autoridade viabiliza, assim, a capacidade de controle total e

imediato que ela pode exercer sobre esse mesmo aglomerado. Quando o espaço e o

tempo da guerra se comprimem, o perigo é vivido simultaneamente por milhões de ouvintes
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[por exemplo, nas transmissões radiofônicas sobre a guerra], e para viver, é necessário que haja a
transparência, a ubiqüidade, ou seja, um conhecimento total e instantâneo (I.T., 76, p.214).

Claro está que a essa espécie de sobreexposição a qual se sujeita a socie-
dade, segue-se a sobreexposição do território13, através dos diversos meios técnicos de
comunicação e de informação. 0 traço importante nesse agenciamento teórico é perce-
ber que, em tal conglomerado social, o espirito de defesa será aquele a dirigir, doravan-
te, a forma de um suposto combate cívico dos cidadãos do Estado totalitário. Pratica-
mente tudo na quotidianidade da cidade passa a ser dramatizado para que os cidadãos
sejam conclamados a agir conformemente As idéias vagas de gestão e de congestão que,
nesse clima, passam a ser altamente valorizada14. Caminhamos, sob tal enfoque para
uma espécie de protecionismo social que vai em direção de uma sociedade tão menos
liberal quanto mais segura e, nesse sentido, a transformação de todo cidadão em mili-
tante do meio ambiente, por exemplo, facilita a tarefa intrusiva do Estado. E, quando o
Estado passa a ser aquele que administra o medo, ninguém parece prestar muita aten-
cão naquilo que se passa no cotidiano. Fato é que essa postura incongruente de papéis e
atribuições onde não se distingue muito claramente vida pública e vida privada, servi-
ços de repressão e serviços de assistência, leva na direção da formatação de um tipo de so-
cialidade oposicional, onde a denúncia seria concebida e considerada como um modo exemplar de
relação social (I.T., 76, p.226), o que possibilita a domesticação integral das forças vitais e
sociais.

Quando o corpo territorial foi quase que integralmente explorado, a lógica
arquetipica do Ocidente predador vai servir-se da massa para expandir nela, através do
medo, seu último reduto do poder do Estado. E é nesse sentido que podemos constatar
que a liberação da denúncia é um indicio flagrante do instinto de conservação ao qual
nos fazia referência a frase inicial de Hitler.

Vida pública e vida privada
As novas tecnologias modificam o meio ambiente no qual se concebem os

projetos arquitetônicos. Não se tratam mais de formas mas sim de forças, de vetores: é
uma recolocação em pauta da questão da maneira de projetar o espaço. É o próprio es-
tilo de mediação que muda à partir da década de 70 com o advento da informática.
como se agora nenhuma informação pudesse ser neutra ou sem valor nessa época sistê-
mica, onde o fragmento toma todo seu sentido do conjunto. Seguramente, por isso, a
própria banalidade, o fait divers, adquiriu um sentido tão importante no cerne desse sis-
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tema. No período onde tudo é exagerado, dramatizado, é como se não houvesse nem vi-

cios nem virtudes, e o desaparecimento tanto da guerra quanto da paz em beneficio da

crise, é significativo dessa mudança no estatuto do social.

Mas mesmo se a socialidade parece ter-se engajado nesse processo de nega-

ção de um conjunto global de significados, é do interior dessa constatação trágica que deve-

mos trabalhar para tentar procurar a saída (I.T., 76, p.230). Com a confissão de massa

é como se uma civilização do exército se instalasse sem que nos désse-
mos conta do fato [...] e o quarto poder não está nem no jornalismo
nem nos meios de expressão tradicionais, mas nessa efetivação de urna
inquisição generalizada através de uma política da porta aberta, que é
também a política da abertura ao público das usinas, das casernas, das

prisões (idem, ibidem).

Tudo isso faz parte de uma espécie de convite para que massa aprenda a

odiar através dessa banalização da inquisição, e da denúncia. As possibilidades tecno-

lógicas e políticas do controle total do planeta terminam por levar a uma lógica do pior

no cerne da patologia da massa, e, por outro lado, esse movimento de globalização das

informações vai acelerando o movimento da centralização da decisão. Em relação às

esferas políticas, isso termina por causar uma falta no aspecto da discriminação fina no

enfoque e nas análises de uma multiplicidade de acontecimentos, o que incide dire-

tamente no escopo da decisão política, tanto interior quanto exterior aos limites da ci-

dade, estendendo-se As nações e ao mundo. Nessa contextualização geral Vinho enfa-

tiza, a respeito da França, que jamais no nosso pais havíamos ido tão longe, no sentido de um

retrocesso a lei do talião. Jamais ainda esta famosa liberação do instinto de conservação parece ter

estado tão próxima (iT., 76, p.241), e é mesmo por isso que as noções de fronteira e de li-

mites pedem para ser resituadas espacial e temporalmente.

Veicular — o próximo e o distante

Num ensaio intitulado Veicular, nosso autor já demonstrara uma perspicá-

cia penetrante de sua análise cultural e civilizatória através da injunção crescente da ve-

locidade numa prática veicular seguidamente desprestigiada. Estabelece ai, para co-

meçar, uma analogia entre o ato humano de montar um corpo animal, mula, drome-

dário, elefante, avestruz, cavalo, e o próprio acasalamento. Pergunta-se ele:
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as relações sexuais não teriam sido o prefácio da mais nobre conquista

do homem? 0 prazer do veiculo metabólico domesticado não teriam re-

percussões nestas últimas?

De tal forma se estabelecem tais relações que

o desejo, o prazer e a embriagues da travessia dos continentes estão li-

gados àqueles da penetração, e o movimento que acelera, há mais ou

menos dois séculos as relações geográficas, não seriam pois sem efeito

sobre as relações fisicas (LT., 76, p.258).

Agencia-se, dessa maneira, sua intuição arqueológica imediata e sua obser-

vação original sobre a territorialidade imaginaria do ser humano e a sua posse no pró-

prio ato de montar/acasalar, através dos tempos. Escolhe, agora, o automóvel como um

protótipo de projetor que nós Montamos e comandamos através das mudanças de

velocidade. Encontramo-nos ai frente a alguma coisa que, deliberamente, escolhemos

para lançar à nossa frente sem, no entanto, demonstrar nenhum aprofundado grau de

consciência das implicações através das quais essa projeção se efetua. Se o automóvel 6,

assim, um comutador, um meio de transmissão tanto concreta quanto imaginária, deve-

mos poder pensar nas mudanças perceptivas nas quais incidimos através dessa comuta-

ção, bem como na nossa ação transformadora, por meio dela, sobre o meio que nos cer-

ca. É ao pensar sobre essas mudanças realizadas na transmissão técnica, que a noção de

proximidade é central, na medida em que ela vai os permitir articular o projeto dinâ-

mico da velocidade em junção com a estática de um corpo metabólico e imaginário que

lhe fazem oposição: a primeira função da velocidade é a de verificar o sentido, a significação da

direita, da linha reta, mas também, e isso é menos claro, a [significação] do Direito e da Justiça

(I.T., 76, p.247).

Devemos agora compreender bem mais proficuamente no que incide a

ruptura dessa proximidade e no engajamento definitivo de uma mediação veicular de

uma sociedade que está prestes a tomar os meios de transmissão e de comunicação co-

mo o fim. Existe, sem dúvida, uma confusão entre o corpo próprio e o mundo próprio,

entre o próximo e o longínquo, entre o presente e o futuro e, esta súbita antecipação de um

fim, pelo menos o fim do mundo exterior, implica no esquecimento, tanto da exterioridade espa-

cial quanto da exterioridade temporal, ao dar vantagem ei ação à disteincia das telecomunicações
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(I.T., 76, p.274, Pósfácio). Quando, ainda, o movimento, insuflado pelo projetor técnico
associa-se ao mito da onipresença, ao melhorar a condutibilidade dos lugares e dos
meios ambientes atravessados, acelera-se da mesma forma, sua dissipação e dissolução.
Quando nos conformamos, por exemplo, com a linearização imprimida na retitude da
geometria urbana, empreendemos uma desanimalização do usuário dessa urbe, e talvez
mesmo por isso, confrontemo-nos agora a uma humanidade sentada. Façamos atenção
para esta repressão que sofre a animalização humana através do uso do corpo na cidade,
que dele exige, não uma atividade física extenuante mas, bem mais, uma atividade
nervosa que se deixa dirigir excessivamente pelas próteses técnicas.

Mobilidade e motilidade modificadas nos corpos modificam necessariamen-
te as percepções indispensáveis à estruturação do eu. Assim, a falta de sensações cinéti-
cas (táteis, olfativas) propiciadas por uma pratica veicular direta para a qual nos prepa-
ram a experiência comum e a velocidade metabólica, não parecem poder ser compensa-
das por uma percepção mediatisada como aquela que nos oferece a visualização indire-
ta, por exemplo, de um desfile de imagens no pára-brisas de um carro, ou ainda, naque-
la propiciada na tela cinematográfica ou televisiva.

0 progressivo desaparecimento da realidade dos corpos e dos meios na ve-
locidade da viagem, este desaparecimento do lugar em favor do não-lugar, dissolveu o
espaço do percurso. A supracondutibilidade dos meios, acrescida à sua hipercomunica-
bilidade nos conduzem a uma concentração do poder. E, quando a política tornou-se
balística, a geopolitica torna-se estratégia, e, ao estado-de-sitio das Cidades-Estados su-
cede uma política vetorial do estado-de-crise, tudo parece indicar que encontramo-nos
frente a uma incontinência veicular do Ocidente industrial!

A condutibilidade da guerra
Através do componente central da guerra, ou seja, da sua condutibilidade,

estamos em medida de empreender uma análise do poderio mecânico que, através da
instauração e desenvolvimento da inteligência militar, vai se transformar num instru-
mento de subjugo total na instauração de uma tirania do movimento.

Quando a guerra se desvincula de uma ação instantânea que caracterizou a
ação de ataque e defesa humanas durante séculos, a mesma vai incidir num cenário que,
ao longo da história, necessita receber nossa atenção detalhada. A tirania do movimento
leva a guerra à instauração de uma mecânica perpétua de puro poderio que se institui
como um ofensiva geométrica, calculista e totalitária.
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Se, por um lado, pode-se dizer que na circunscrição inicial dos estudos so-
bre a guerra, o ato de violência fazia parte de um conjunto ainda mal circunscrito das trocas
sociais e não se distinguia dos próprios homens (D.P.L.E., 78, p.16)1 o desenvolvimento da,
por assim dizer, infra-estrutura de uma movimentação militar através da qual se preten-
deu, com o tempo, infringi-la ao adversário, exige reflexões profundas sobre o estatuto
dessa condutibilidade. Quando ataque e defesa separam-se do terreno para formar dois
elementos da mesma dialética num jogo estratégico de dominação, fazemos face a incóg-
nita na equação social e a qual não devemos confiar, dizia o General Cluseret.

Como materializar nossa agressão do mundo, quando a guerra absorve sua
condutibilidade numa defesa absoluta que se transforma, ao mesmo tempo, num ataque
absoluto? Através da dissuasão nuclear é o desmoronamento da multiplicidade dos sis-
temas de troca que se efetiva. Apercebemo-nos, então, que a origem do fenômeno da
guerra assemelha-se à informação, pois que ela dá forma e a comunica. Podemos assim
imaginar o que está em vias de acontecer quando a empreitada tecnológica mididtica
pode ser desvinculada de um projeto que visa ao agir limitado num tempo dado, da po-
sição no tempo e no espaço, um conhecimento arrazoado.

Ao constatar que soldado e cidadão são, igualmente, empreendedores da
guerra, no deslocamento para uma pragmática que se agencia no confronto com o po-
der, vemos em que medida o exercício do poder do Estado é uma conspiração permanente, que
marca as etapas da revolução militar, a passagem da produção por parcelas e artesanal da empresa
de guerra, ao desenvolvimento tecnológico, industrial e cientifico (D.P.L.E., 78, p.24).

Nesta espécie de ausência total de reflexão sobre a coisa militar Vinho re-
porta-se aos escritos de Sun Tzu que alertava para que não se confundisse o que era o
poderio puro (a coisa militar) e a dominação (o Estado). 0 essencial parece lembrar
aqui, nesta injunção teórica feita por Vinho, que não se submeta jamais o inimigo sem
combate. Ou seja, que não se desencadeie pura e simplesmente a mecânica de poderio
puro. Justamente, quando a busca de concentração mecânica confunde-se, no Estado,
com este puro poderio, citado por Sun Tzu, é a ameaça do desaparecimento da própria
vida social entre os Estados que tende a eclipsar-se, tendo em vista que a identidade
política do adversário não é sequer reconhecida. Eis aqui o primeira condição da Guerra
Total que modificou quase instantaneamente o campo político das Nações, bem como a
revolução estratégica e estatística mundial.

Mas esta falta de reconhecimento da identidade política não surge do nada.
A ameaça de tuna mitologia do conforto ancorada a uma suposta sensibilidade técnica,
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que pretende suprimir todo o esforço, engaja o indivíduo numa disciplina das inteligên-

cias e dos corpos que, ao buscar a eliminação dos comportamentos individuais, elimina,

no mesmo golpe, a ética de um mundo industrial e suas pseudo-revoluções.

A reflexão sobre a civilização-armada convida-nos a retomar a frase de

Schlegel que falava de uma misteriosa aspiração em direção ao caos, que se esconde em toda
criação ordenada (D.P.L.E., 78, p.32). Esta frase parece retomar sua força ao contatarmos a
distorção flagrante de imediatez entre, de um lado a atividade política abrindo de modo

penoso sua passagem em direção à realidade e, de outro, o poderio puro da guerra, dis-

ponível através da presença do armamento que transformou a condutibilidade numa

vetorização descontrolada. Emerge dal a crescente inviabilização política que exige um

outro tempo que não aquele do puro poderio da mecânica, ou seja, o tempo da reflexão

e o da retomada incessante de um diálogo de reconhecimento na decisão a ser tomada.

As entrelinhas do trajeto

Eis como se efetuou por meio do puro poderio da mecânica de um Estado

totalitário, a articulação conseqüente entre a velocidade e a política. Uma vez detectada

a condutibilidade como o núcleo próprio da guerra, a movimentação inerente a toda e

qualquer concentração territorial, atrela-se à polis. Polis é enfocada aqui como policia, ou

seja, como serviço de manutenção do sistema viário no agenciamento do ir-e-vir huma-

no, e polis igualmente como aquele espaço de congraçamento imaginário de um trajeto

de concentração arrazoado no tempo. Por isso mesmo a revolução, dentro de uma

contextualização de tal ordem, institui-se como o primeiro transporte coletivo capaz de

levar o indivíduo do direito à rua, ao direito ao Estado.

Esse fluxograma dromológico traçado por Vinho, leva-nos ao largo de um

certo ranço de muitas análises sociológicas e economicistas centradas na noção de classe

e da sua subsequente exploração da força de trabalho. Não que estas últimas não te-

nham possibilitado um olhar percutante naquele mundo novo, onde o avanço das con-

quistas territoriais soube explorar com requinte o gênero humano na ingenuidade de

suas crenças e na fácil captação de seus novos valores idealizados através dessas con-

quistas. Mas agora o tempo é o de ousar olhares e discursos diversos através de novos

instrumentos de captação da realidade interna e externa do sujeito, para além da acu-

mulação de bens.

0 enfoque do pintor, mestre em vitrais, arquiteto, urbanista e professor que

é Vinho ousa isso. E ousa porque ele é um homem sensível à observação do agencia-



266

mento espacial. Ele sabe ler, como se costuma dizer, nas entrelinhas, ou seja, naquele es-

paço onde comumente parece não haver nada para ser lido, nada pronto para uma de-

codificação. Ele nos ensina que é na entrelinha que jaz a possibilidade paradoxal de
poder traçar aquilo no que e através do que a próxima linha se institui: eis o estatuto da
sua trajetividade. Essa trajetividade nos indica o quanto nós precisamos de espaço, o
quanto é mister que tenhamos 6. nossa disposição entrelinhas para imprimir nelas o pro-
jeto da pegada e o peso da gravidade de um veiculo metabólico que cai. É por refletir
Sobre as entrelinhas que nos damos conta que o Estado é só secundariamente o poder

organizado de uma classe para a opressão de outra, e que, trazer sempre para o primei-
ro plano a função moderadora dos exércitos e dos policiais é esquecer a ordem da circu-
lação política. Parece-nos fundamental que articulemos essa vetorização da trajetivi-
dade na dimensão de uma política futura.

Se a dinâmica das revoluções modernas se desencadeia através de uma

transformação do proletário-operário em proletário-soldado, mas também naquela do
proletário-soldado em proletário-operário, eis do que se trata quando temos em mente a
questão do controle da velocidade. Se a fusão/confusão da classe industrial-militar
assumiu o controle dessa máquina-de-Guerra Total, podemos esperar essa dupla capita-
lização empreendida pela ditadura do movimento. A burguesia industrial capitaliza os
gestos produtivos do proletariado industrial, enquanto os militares capitalizam o ato
destrutivo imbutido na massa móvel: assim se articula a produção da destruição na nos-

sa sociedade contemporânea. E assim que a dromocracia passa a desinvestir a terra e o

mundo para centralizar-se, cada vez mais, no vetor tecnológico, promovendo um au-

têntico assalto ao corpo e à natureza humana. Se dominar tem sido desde a aurora dos
tempos possuir um ponto de vista proeminente no espaço, o nascimento e a fortuna

abrem uma grande brecha, na análise de Virilio, ao poder de organizar as trajetórias do

movimento. E mesmo que não exista, propriamente, uma convergência entre o progres-

so dromológico e o progresso social e humano, observa-se uma coincidência entre eles.

No agenciamento desse poder a questão da vontade 6, obviamente, de rele-

vante importância. E isso porque os corpos sem vontade serão aqueles corpos-veículos

invadidos, progressivamente, por uma economia de violência avassaladora da dromo-

cracia. Assistiremos, assim, à criação de processos de mobilização do cidadão que passa-

rão a ser gerenciados de uma nova maneira. Como o crescimento dos contingentes hu-

manos das nossas sociedades inviabilzou a divisão da segurança da mesma maneira

pela qual se dividia os bens nas sociedades realmente assistenciais, constata-se que ela
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agora deve ser dividida de outro modo. A instauração do modelo de assistência será

agora gerenciado através da invalidez declarada dos corpos incapazes. Esse modelo,
desenvolvido de maneira cuidadosa, no Estado, pelos chamados técnicos da normaliza-
ção, encontra-se nos mais variados escopos profissionais, e deverá dar lugar a um outro
tipo de consumo: o consumo da proteção.

A segurança social alia-se, dessa forma, ao consumo e ao conforto e, paula-

tinamente, a segurança equipara-se à ausência de movimento, entendendo-se com fa-

cilidade, como se passa da supressão das vontades à supressão dos gestos. Vinho lem-

bra mesmo que, é dessa maneira que o futuro agora não parece ser mais aquele que de-
veria estar apto para combater a fome, mas sim aquele que deverá estar preparado para
a bancarrota das nações e para o desmoronamento conseqüente de todo o sistema social.

A contração do mundo
Os vetores supersônicos nos mostram, através da nova máquina-de-guerra,

a conjugação de um duplo desaparecimento: o da matéria (através da desintegração nu-

clear), e aquele dos lugares (por meio do extermínio veicular). Efetivamente, fazemos fa-

ce a um fenômeno telúrico de contração do mundo.

Com efeito essa contração que se dá no espaço da terra é evidenciada por

uma contração que pode ser testemunhada pelos nossos próprios deslocamentos em re-

lação a ela. Ao examinar a história do desenvolvimento dos motores e dos diferentes

tipos de velocidade que fomentaram a instalação das diferentes etapas culturais nas vá-

rias civilizações pelas quais passou a humanidade, foi-nos apontado o caminho do mo-

vimento do homem sobre a terra. A história que nos conduz a. progressão daquilo que

Vinho denomina como uma inércia domiciliar, dominante na cultura ocidental e que

culminaria com uma enorme perda das atividades físicas no século XIX, indica clara-

mente o imbricamento do movimento e do motor nessa tramitação real e imaginária en-

tre o homem e a tecnologia. Indo para além da grande revolução do movimento, e da-

quela da movimentação humana trazidas pela revolução industrial (dromocrática), faze-

mos face agora a um estágio veicular. Num muito curto espaço-de-tempo, passamos do

veiculo dinâmico (auto-motor) para o veiculo estático, representado pelo dudio-visual.

A rapidez através da qual passamos de um para outro veiculo deverá ser atentamente

examinada nas suas vantagens e desvantagens. Somos obrigados a pensar, tanto nos

avanços reais oferecidos pelas diferentes tecnologias, quanto nas expectativas imagina-
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rias que o homem tece através da relação instrumental e da vontade de controle que ele
espera obter sobre a sociedade.

0 momento privilegiado para analisar a confluência desses fatores será
aquele do acoplamento do veiculo dinâmico ao veiculo estático. Esse momento pode
ser facilmente absorvido através do exemplo da arte da cinematografia, ou seja, através
daquele instante em que o cinema móvel procura, por assim dizer, reproduzir objetos
imóveis. 0 nó tramado nessa junção é aquele que se dá entre a ótica e a cinemática e é
também exatamente por meio dele, que se modifica nossa percepção do mundo.

Frente As tecnologias que surgiram tuteladas pelo modelo do cinema, a au-
tonomia da ação humana deverá criar novas formas de resistência para enfrentar as pro-
babilidades de massificação introduzidas pelas técnicas da imagem. Não devemos es-
quecer que uma das atribuições centrais do trabalho epistêmico-técnico de Vinho será
aquela que procura tratar e evidenciar a complexidade das relações que essa arte do mo-
tor vem estabelecer no âmbito do politico. Dentro de tal contexto, o cinema aparece, en-
tão, como o articulador privilegiado de uma nova visão de mundo e, através do qual,
vamos tratar esse novo impacto sobre nosso corpo e nossas vidas, como um todo, no
surgimento daquilo que ele vai chamar uma estética do desaparecimento! (E.D., 89).

Essa inércia domiciliar vai também estender-se à experimentação coletiva de

puras sensações mentais e imaginárias, onde, através da vitrine eletrônica e de sua transpa-
rência catódica, surge

um cenário das simples ilusões de ótica, o lugar de uma generalização
do não-lugar da simulação, de trajetos fictícios capazes de proporcio-
nar, a cada indivíduo, uma alucinação eletrônica, um embriaguez,
uma perda de visão, que sucedem a perda das atividades ftsicas no sé-

culo XIX (I.P., 93, p.35-36).

As fontes de ilusão motora que eram proporcionadas pelas antigas formas

do veículos dudio-visuais (panorama, diorama, cinema hemisférico, etc.) vão perdendo

a significação inicial. Entre os anos de 1960 e 1970 o essencial já não se passa mais nas

vias de comunicação de um território geográfico mas sim no éter eletrônico, onde tudo

chega sem que seja necessário partir e onde se inicia aquilo que, metaforicamente, Viri-

lo denomina de inércia polar.
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Se cada veiculo móvel veicula uma visão especifica, uma percepção de
mundo nada mais é que um produto de sua velocidade de deslocamento no âmago do
meio terrestre, marinho ou aéreo. Inversamente cada uma das visões, das imagens (óticas,
sonoras) do mundo percebido representa um veiculo, um vetor de comunicação inseparável da sua
velocidade de transmissão (...) e isso desde a restituição da imagem na ótica passiva das lentes de
Galileu até aos nossos modernos meios de telecomunicação, a ótica ativa da video-informática
(I.P., 93, p.39). Como para nós torna-se, cada vez mais difícil, separar claramente o vei-
culo dinâmico (automóvel) do veiculo estático (audio-visual), é cada vez mais compli-
cado estabelecer uma abordagem critica das transformações que abrangem o vetor das
comunicações e as propriedades da sua velocidade de transmissão. Dai advém a grande

dificuldade de aceitar a parte de polêmica que a obra de Vinho suscita, sem cair imedia-

tamente nos chavões propiciados por um triunfalismo tecnocrático.

Estamos na era de um tempo intensivo mas, paradoxalmente, na era da

imobilidade e da inércia polar. Habitamos uma espécie de irrealidade filmica, através da
qual devíamos, pelo menos, poder vislumbrar em que medida a velocidade do Audio-
-visual acarreta modificações substanciais, tanto na habitabilidade da cidade quanto na

distribuição do território planetário.

Ao alertar para a problemática inerente ao sistema de simulação do veiculo

estático audio-visual, somos levados a requestionar as conseqüências da energia cine-

mática, ou seja, dessa energia que, ao lado das energias potencial e cinética, resulta do

efeito do movimento e da sua maior ou menor rapidez sobre as percepções oculares,

óticas e ótica-eletrônicas.

O Estado-emergência

Se por volta de 1945 o explosivo nuclear encerrava o ciclo das guerras no

espaço, neste final de século o caráter implosivo da máquina-de-guerra inaugura a guer-

ra no tempo. A automação e a miniaturização da ação humana através da tecnologia ca-

minham na direção da anulação do espaço como campo de liberdade para a ação polí-

tica propriamente dita. 0 ato de governar parece não mais se ater como a algo de intrin-

secamente imaginativo no sujeito, mas bem mais a um ato antecipado do cálculo ao pre-

ver, simular e memorizar situações. Nossa cegueira política suprime mesmo a com-

preensão da passagem de um tempo de guerra a um tempo de paz, entregando aos ve-

tores da comunicação eletrônica, cada vez mais 6. mifide, a responsabilidade das deci-

sões nessa área afetada mortalmente pela dissuasão. Na apolitica do pior estamos num
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tempo onde a descarga completa, tão temida por Clausewitz se produz no Estado-
-emergência, no Estado-como-destino. Nele a velocidade tornou-se, simultaneamente o lugar
e a lei, o destino e a destinagio do mundo (V.P., 96, p.137).

As múltiplas dimensões físicas latentes e/ou existentes no mundo que nos
cerca regulamentam as diversas formas de representação. Na existência dessas formas
instáveis e sem memória está traçada uma latitude que é dada a cada homem e através
da qual ele pode inventar suas próprias relações com o tempo. Assim como as picnolep-
sias, ou seja, essas ausências comuns que se dão no fluxo normal da nossa consciência,
indicam a presença de ritmos próprios a cada um de nós no seu fluxo de inserção ou não
na realidade que nos cerca, as técnicas de liberação de uma potência dizendo respeito a
esse refúgio temporal próprio a cada indivíduo, demonstram, através da história das
técnicas, como as mesmas foram usadas como práticas de desaparecimento do sujeito.

Não vemos tudo que vemos nem experienciamos tudo que a experiência
nos propicia. Meliês já afirmara que a realidade é aquilo que reage continuamente às ausen-
das da realidade que passou. .8 o seu entre-os-dois que torna visíveis essas formas que qualifica-
mos de impossíveis, de sobrenaturais, de maravilhosas (E.D., 89, p.22). 0 efeito de realidade
provem de uma emissão luminosa e aquilo que se oferece 6. vista obedece à trucagem de
fenômenos de aceleração e desaceleração. A ilusão cinemática criada pelas tecnologias
visuais é como uma espécie de espelhamento que produz, instantaneamente, a precipi-
tação da informação através da imagem de um conhecimento que aparece na tela cató-
dica. Na sua forma exacerbada, esse espelhamento tende a perturbar cada vez mais os
estímulos da observação humana. Como sabemos que aquilo que se mostra na tela tem
prevalência sobre aquilo que se encontra na nossa memória, Vinho se pergunta se, final-
mente, não terminaremos por querer, através das informações programar nossa memó-
ria? Eis um acidente digno da nossa mais alta atenção.

Por outro lado, é preciso que exploremos essa possibilidade de invenção de
um ritmo próprio, presente na constituição temporal de cada indivíduo, para poder dai,
extrair elementos de um novo modo de vida. A descoberta, a invenção do novo depende
dessa capacidade de estar atento aos seus sentidos, e a raiz grega da palavra estética,
aesthesis, lembra-nos isso, mas é preciso saber aproveitar a ocasião (em grego, kayrós),
para poder abrir um espaço para essa diferença (em grego, apieikes), ou ainda, para dar
nossa atenção aquilo que é adequado num momento particular e, por definição, dife-
rente15.
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Eis um jogo de exercício complexo quando sabemos que a existência huma-

na trava-se entre a ordem a incerteza de sua própria realidade, e que, se por um lado,

queremos ter a certeza de estar nela e de sermos capazes de traçar seus contornos pelo

domínio da nossa ação, por outro, somos constantemente solicitados pelo desejo de uma

evasão e libertação desse tempo do mundoP.6

Novos jogos de mundo

Se as pi-Micas de desaparecimento empregues pelo homem no seu afron-

tamento com o mundo demonstram um gosto por aquilo que Vinho chama de ausência

ubiqiiitária, e através do qual ele procura estar em todos os lugares sem estar, exata-

mente, em lugar nenhum, como não pensar na formatação de tal diade propiciada pela

tecnologia eletrônica? A imediatez da informação cria a crise, imediatamente, e os ve-

tores inéditos da velocidade criam novos jogos de mundo.

Se nosso processo de visão necessita ser guiado pela aceleração, ou ainda,

por essa fugacidade do movimento que o liberta do traço mnemônico, renovando, por ai

mesmo, a aventura da aparência, é mister entender a vetorização intencional da apare-

lhagem que incide nessa aventura de imersões e passagens a outras dimensões de mun-

do.

Já nos relatos bíblicos, o rito de passagem inicial de um universo a um outro

parece ter sido constitutivo da aventura humana, da sua existência. Esse desejo de par-

tida e imersão num outro lugar possui uma dimensão cosmodinámica de

uma grande partida comum para a humanidade, o começo de uma na-

vegação dos corpos e dos sentidos de algo imutável, na direção de um

outro departamento do tempo, um espaço-tempo essencialmente dife-

rente porque experienciado como instável, móvel, condutivel, trans-

formcivel (E.D., 89, p.89).

0 surgimento dessa trilogia que Vinho nomeia como sendo aquela formada

pela mulher, pelo homem, e pelo corpo territorial, é capaz de enfocar metaforicamente,

o jogo que se faz nesse rito de passagem da humanidade de um universo ao outro.

Ao referir-se ao relato bíblico que diz que Adão e Eva viram que estavam

ryas, Vinho chama nossa atenção para o fato de que, pela metamorfose que, nesse mo-

mento, se dá na visão do homem e da mulher, e na subsequente camuflagem prudente
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dos corpos, podemos inferir que o fenômeno desencadeado pela sedução Ise-ducerel, ou

seja, o distanciar-se de si próprio, é aquele mesmo que, ao lançar o homem, ao iniciá-lo

num outro mundo, situa o sujeito fora do seu próprio eixo de gravidade.

assim que se estabelece na história, permanentemente repetida, o uso des-

se natural da aceleração dos corpos - a gravidade - como fonte de projeção para

fora de si, mas igualmente, como fonte de colisão com o outro. Seria pois, no trato dessa

movimentação geral do próprio universo que Vinho introduz a metáfora da criação, pe-

lo homem, dessa aceleração técnica que, ao projetá-lo para outros mundos pode, num

mesmo gesto, criar um convite implícito para uma viagem sem retorno na aventura hu-

mana.

Através da inflação exorbitante dessa lei do movimento injetada nas pró-

teses técnicas, o homem sai das três dimensões do espaço e vem habitar, preferencial-

mente o tempo, mas é então como se a ubiqüidade lhe tirasse o domínio nessa espécie

de sobrevôo da extensão territorial que era, antes, dele. Agora não é mais, como costu-

mavam cantar os poetas, a mulher amada, mas sim a técnica, aquela a seduzir o homem,

a levá-lo para fora de si mesmo, e a convidá-lo permanentemente, para efetivar o resu-

mo do universo através da velocidade do assalto. Ao procurar recriar a linguagem fas-

cista já empregue pela elite futurista, a fatalidade progressista do objeto técnico usa uma

linguagem da massa buscando a desregulagem permanente dos nossos sentidos e, atra-

vés dos meandros emergentes da cultura cibernética, vislumbramos a criação de um

além técnico, ironicamente aparentado a um culto religioso primitivor.

Por que não procurar redescobrir o mistério da máquina ao encará-la como

um objeto a mais no consumo e que, como tal pode, e talvez, deva mesmo ser posto de

lado? Por que deixar que a tecnologia imprima na concretude e no imaginário do nosso

veiculo metabólico sua dominação? Não nos deixemos hipnotizar pelo amálgama entre

a alma humana e as linguagens hipostasiadas da alma-motor. A perspectiva de hori-

zonte oferecida através da velocidade é aquela que nos conduz ao no man's land, à terra

de ninguém, e essa é uma terra sem trajeto e sem trajetividade que busca a anulação do

tempo e do espaço numa espécie de reconciliação imaginária entre o além e a realidade.

Da porta da cidade à tela catódica

Dai o porque da pertinência do questionamento sobre a natureza da fron-

teira, do limite e sobre o seu estabelecimento num ponto concreto ou imaginário da rea-

lidade urbanística.
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As reflexões que nos levam da porta da cidade à tela catódica indicam efeti-
vamente de que maneira o rito intermitente realizado através das portas da cidade,
transforma-se agora num rito imanente de controle por meio do sistema de audiência
eletrônica. E, quando essa mudança, passa de um limite que era delimitado no e/ ou pe-
lo espaço, para aquele circunscrito no/pelo tempo, pela duração, muitos aspectos de-
vem ser cuidadosamente levados em consideração.

Um dos aspectos centrais dessas considerações diz respeito a essa reorga-
nização temporal na qual incidem o agenciamento industrial e as tecnologias que o su-
portam. Nesse remanejamento de duplo aspecto, a afetação primeira é aquela da unida-
de de vizinhança. Na verdade, com o declínio da centralidade e da axialidade urbanas, o
estatuto novo do recorte que agora se dá em relação Aquele antigo da repartição das di-
mensões físicas incide numa crise de dimensões, ou ainda, numa crise do inteiro. Ao in-
vés das percepções diretas e mediatizadas, afrontamo-nos nesse espaço critico a uma es-
pécie de co-produção da realidade através de uma representação instantânea do espaço,
ou ainda, do meio ambiente. Nesta co-produção esvaem-se os limites, as separações, en-
tre a realidade das distâncias (realidades de tempo e realidades de espaço), e as diferen-
tes representações (videograficas, holográficas) dessas realidades. A observação direta é
agora a da tele-observação, e a máquina de observar não é mais algo que se assemelhe
luneta de Galileu, mas é mais parecido a uma imagem televisionada. A video-perfor-
mance com a instantaneidade da sua representação, vai além dos próprios veículos que
a representam. Os cortes, o seccionamento da geometria não mais se efetivam. Quem
organiza a aparência 6, por um lado, a transparência, e, pelo outro, a medida do mundo
sensível, vale dizer, agora, sua figura-imagem.

Na crise da unidade de vizinhança, entende-se, inclui-se a crise da dimen-
são, e nela, esta imbutida a crise das representações. E como o deslizamento de uma bo-
la pequena de neve do cimo de uma montanha nevada: ela cresce com o percurso, com-
plexifica-se, torna-se mais pesada e, sem entraves, desce com maior rapidez. E um traje-
to que explicita sua própria trajetividade ao enumerar seus componentes: eis a metodo-
logia epistemo-técnica da escrita viriliana. E a busca de explicitação de uma medida e de
um saber que a acompanha, ou não, face ao impasse dos questionamentos territoriais de
uma polis/política, que não parece mais acompanhar suas instituições e práticas legiti-
mantes.

Mas atenção, quando a interpretação da realidade formata-se como o resul-
tado de uma medida, aquela das dimensões físicas, por exemplo, é necessário, pelo me-
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nos, um lapso de tempo para que alguém possa deslocar-se para medir esse algo, essa
alguma coisa. Estabelece-se ai, por assim dizer, o curso de um processo analógico que
exigirá sempre comparações e escalas aproximativas. Por outro lado, quando esse recor-
te através do qual o homem interpreta a realidade se baseia na seleção de velocidades
(reduzida, acelerada), elimina-se o tempo extensivo e se o reduz a uma imagem globa-_
lizante que aparece como resultado desse novo recorte que procurou suplantar as per-
cepções imediatas da medida. Busca-se a instantarteidade da transmissão do dado.

E assim que, em detrimento, por exemplo, das dimensões analógicas da li-
nha, da superfície e do volume, surge o pixel como formador dessa composição image-
tica, e através da profusão de dados oferecida por esse novo elemento, aumenta cada
vez mais a separação entre o sensível e o inteligível. Eis-nos na era de uma lógica para-
doxal da imagem: a da videografia, da holografia e da infografia.

Da matéria mensurada A. luz mensuradora
Se agora não mais sonhamos, mas, somos sonhados, isto significa metafori-

camente, que, demos nosso assentimento ao estatuto dessa nova medida, dessa nova
dimensão. E, podemos esperar que,

a homografia dos pontos que são alinhados no espaço (hi ou tri-di-
mensional), vai suceder a projetividade de pontos alinhados no espaço-
-tempo (quadri-dimensional) de um desfile de imagens instantâneo em
que a persistência retiniana sucede àquela do suporte material (E.G.,
93, p.26).

Passa-se, nessa fratura morfológica, do desvio dos padrões primários aos
padrões de transferência, ou seja, da matéria mensurada e agrimensada para a luz men-
suradora, sendo que o que está em causa é saber se esses padrões de transferência pos-
suem qualquer relação de proporcionalidade com nossas apreciações e percepção do
real. Efetivamente quando o espaço se define agora mais como luz, e passamos a ter en-
tão bem menos um tempo que passa e, bem mais, um tempo que se expõe, numa sub
ou super-exposição à velocidade da luz, entendemos que esse tempo e exposição como
instrumento de medida é aquele tempo de um continuum privado de dimensões físicas,
no qual o quantuum de ação (energética) e o punctum de observação (cinemática), ter-se-
-iam tornado as últimas referências de uma realidade morfológica desaparecida.
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E, finalmente, se isso que Vinho chama de um acidente de transferência ener-

gética, é efetivamente aquilo que termina por misturar, indiscriminadamente, o próximo

com o distante, devemos estar aptos a analisar todas as conseqüências que ele causará,

tanto nos meios de comunicação, quanto nas nossas percepções mediatisadas pelos

novos padrões de transferência. Como entender adequadamente, por exemplo, esta su-

perfície que é agora um efeito momentâneo de superfície, e o volume, que é agora uma

perspectiva acelerada, ou ainda, uma anamorfose?

De um modo amplo julgamos poder dizer que o pensamento de Vinho se-

gue uma espécie de trajetória de uma anamorfose da cultura por meio do processo

concreto e imaginário da aceleração desenvolvida pela técnica. E, é importante ressal-

tar, não nos parece que essa anamorfose, essa distorção da imagem pela qual a própria

cultura parece passar através da tecnologia com seus novos padrões de transferência,

traga algum conteúdo, por assim dizer, intrinsecamente negativo, a ela ou àqueles que a

observam. Trata-se, simplesmente, de compreender, descrever, analisar os componentes

do fenômeno e pesar as conseqüências que dai advém.

A critica imbutida nessa trajetória da anamorfose da nossa cultura dá-se

bem mais no sentido de uma inadequação do ângulo tomado pelo olhar e a expectativa

na sua confrontação. Ou seja, dessa inadequação que resulta entre o movimento de dis-

torção da imagem e a visão que dai se espera obter. Devemos estar atentos para a distor-

ção, esta natural As condições de visibilidade próprias A estrutura do olho humano, e

para o processo de interpretação que lhe é correlato. A preocupação epistemo-técnica de

Vinho é orientada para que, ao levar-nos a examinar os mecanismos e propriedades

desse processo distorsivo da imagem na visão que dela se tem, a mesma não se com-

preenda separada do olho que a vê através de um processo natural que, por sua vez,

esta sujeito As mudanças de aceleração de seus vetores de iluminação. Procurar entender

essas mudanças de medida e as expectativas que dela decorrem, é preparar, real e meta-

foricamente nossa visão para afrontar essa anamorfose da cultura.

Deveríamos poder deixar entre parênteses essa dominância de decodifi-

cação previamente oferecida por uma tecnologia extremamente valorizada mas que, na

verdade, não parece libertar-se das possibilidades protéticas que dessa cultura ela possa

vir a extrair para seu maior vigor. Se, sob esse enfoque, o horizonte técnico se apresenta

como uma espécie de nomadismo absoluto, depreendemos que a tecnologia apresenta-

se, efetivamente, como desterritorialização18.
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Por desconhecer suas implicações, o exercício da ação política atual parece
encontrar-se deformado pela ingerência de um modelo marcado, precipuamente, pela
preocupação tecnocrata com feições gestionárias atidas à rapidez e à eficiência. O exerci-
cio de semelhante modelo conduz-nos a uma política da violência, onde o estatuto da
reflexão humana não é suficientemente pesado ou medido em conseqüência. A dromolo-
gia, efetivamente, reposta em questão e retrabalhada sob o enfoque de uma inquietação
filosófica, será, doravante um novo horizonte para muitos vôos da trajetividade do pen-
samento contemporâneo.

E onde ficou a agonistica...?

Em um dos nossos cursos chamávamos a atenção dos alunos para o fato de
que uma introdução, no âmbito da abordagem ao estudo da Filosofia, talvez devesse
mesmo ser aquela a iniciar-nos a lima agonistica peculiar.

Procurávamos aí, através da alusão à pratica antiga do cigon, da juta grega,
aludir metaforicamente a um exercício de pensamento, fundamental na abordagem do
âmbito do conhecimento. Pretendíamos chamar a atenção para o fato de que, nesse tipo
de configuração dialogal, para além da intenção precipua de querer ter razão meio aos
diferentes jogos de linguagem, buscar-se-ia, pela simples amizade (philia), pelo gosto,
por assim dizer, tomado nesse exercício, aceder a um tipo de conhecimento que ao orde-
nar, ao articular, ao contrapor e exercitar, pelo diálogo, as diferentes argumentações das
problemáticas apresentadas pelos diversos contextos de legitimação do pensamento ao
longo da história, poderia conduzir-nos satisfatoriamente à prática e ao convívio da ar-
gumentação no saber. Ainda, no rastro dessa inflexão metafórica, pensamos na preocu-
pação à qual costumeiramente buscamos submeter os argumentos dispostos nas nossas
hipóteses, frente aos prováveis contra-ataques que a elas possam ser feitos.

Nesse escopo, por exemplo, talvez devêssemos incluir, neste nosso trabalho,
um capitulo especifico sobre o Affaire Sokal que, pelo menos até outubro de 1999, quando
deixávamos Paris, além de ser objeto de vários debates e publicações de intelectuais
franceses19, ocupava grande parte de polêmicas em jornais, e parecia manter ouvintes de
programas de rádio e telespectadores, à espera de seus últimos ecos. Como posicionar-
-se frente As afirmações de um Físico e de um Matemático, ambos professores em re-
nomadas universidades americanas e européias, que procuravam demonstrar aos leito-
res de seu livrom, que o discurso de vários teóricos franceses, incluindo Paul Vinho, não
possuíam o rigor cientifico necessário e que portanto, inseriam-se na categoria de "im-
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postores intelectu.ais"?21 Como, ainda, pensar o adequado de uma apropriação do esta-

tuto epistemológico de conceitos limítrofes entre as areas humanas e exatas, baixo a óti-

ca de pensadores que, por um lado, propõem um discurso que procura articulá-los e,

por outro, daqueles que defendem uma pureza conceitual circunscrita pela area espe-
cifica de conhecimento?. Talvez, ainda, devêssemos recensear, num outro capitulo, a
suposta hierarquia das maiores As menores influências sofridas por Vinho na elaboração
dos princípios norteadores dos seus trabalhos23. E, por que não, tecer considerações so-

bre a dramatização ou des-dramatização da noção de fim no âmago daquilo que, talvez,

se possa atribuir como sendo um fenômeno de 'consciência apocalíptica' emergente na
Modernidade e, em pleno desenvolvimento, na Pós-Modernidade?24. A sigla do viver-
-perigosamente não teria buscado contrastar-se, na Modernidade, A suposta normalida-
de da vida burguesa percebida por essa época, como tal? Nesse contexto, não poderia-
mos lembrar então a fascinação estética apresentada pela cultura pós-industrial na des-
crição e aprofundamento dos estados-de-emergência que parecem abalar nossa civiliza-
ção? O terrorismo e a ameaça nuclear não fariam mesmo parte intrínseca dessa fascina-

ção sintomática?

Com efeito, ao nos reportarmos As argumentações colocadas ao projeto mo-
demo, apercebemo-nos que não conseguimos sequer lembrar de todos aqueles conceitos

sobre os quais ele proclamou sucessivamente a morte, ou seja, a de Deus, a da meta-

física, a da história, a da ideologia, a da revolução, a da própria morte... . Como não es-

perar, então, que o pós-estruturalismo viesse a lançar mão do déjà vu para qualificar tu-

do aquilo que causava ranço, antes mesmo que a razão analítica procurasse perguntar

pela sua composição?

Sabemos que, via de regra, quando se busca erradicar pressupostos substan-

cialistas do âmago dos postulados epistemológicos que articulam, tanto a vida do saber,

quanto o saber sobre a vida, não se pode estranhar que as esperanças erigidas em subs-

tratos emergentes através da postulação de novos espaços e novos homens para habitá-

los, apareçam, seguidamente, de forma constrangedora e transformem-se, ipso facto, em

tendências de cunho catastrofista...

Efetivamente, quer nos parecer que todas estas polêmicas trariam, incon-

teste, impasses metodológicos, epistemológicos e culturais de extremo interesse para o

enriquecimento do nosso enfoque sobre o impacto da obra de Paul Vinho mas, verdade

6, elas não fizeram parte das nossas escolhas para a constituição primeira deste trabalho,

embora esperemos que, nem por isso, tenhamos interrompido o processo de uma ago-

nistica sui generis por parte dos leitores.
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Notas

Da crise das dimensões

Estaríamos aqui em contato com uma utopia ou com uma contra-utopia? Quem sabe, mesmo, na conjunção das
duas... Numa utopia, pois que se ao lembrar o poder da ciência as utopias do século XX descrevem sobretudo os
efeitos ameaçadores para a espécie humana e constrangedores para o indivíduo, desde o momento enz que este último passa a
ser utilizado para fins politicos. 0 utopista moderno coloca a incompatibilidade fundamental da felicidade coletiva e da
liberdade individual. Numa contra-utopia enquanto ela tendem a desmontar a máquina da utopia, ao demonstrar que,
segundo sua lógica, ela chega necessariamente ao contrário daquilo que ela pretende: a sujeição da massa â máquina do Es-
tado; o exercício de uni poder absoluto sob a forma extrema do totalitarismo; a um automatismo humano sem consciência
que assina seu contrato de morte do espirito crítico e de liberdade. Georges Jean, Voyages en Utopie, Paris, Gallimard,
1997, p.112. No comentário aos escritos do A.P., Virilio afasta as duas hipóteses ao dizer, que, se na ocasião tra-
tava-se claramente de uma topologia, trata-se agora, num urbanismo que se refere ao caos, de unia a-topique. Se,
mormente, uma tópica atribui-se a um argumento geral que se aplica a todos os casos análogos, ou a um
conjunto de várias coisas que formam um todo, justifica-se a afirmação de Virilio quando, acredita ele, as ques-
tões são, no momento: cidade real ou virtual? Arquitetura da construção ou arquitetura de redes? Cidade tópica, ou meta-
cidade tele-tópica? (A.P., 96, p.152).

2 Em L'Espace Gra-vitationel, na revista Dances Tracées — Dessins et notation des coréograplzes —, Paris, Ed. Dis Voir,
1991, p.47-71, Virilio interessado em ressaltar o fenômeno da gravidade na nossa percepção, empreende, através
da notação coreográfica de Laban, reflexões sobre o peso da gravidade ao qual estamos sujeitos como seres hu-
manos. À propósito de uma suposta reinvenção do peso possibilitada pelas tecnologias da percepção automa-
tizada que escapam 'a gravidade, ele da aqui sua afirmativa mas acrescenta: "ela deveria ir mais longe, filoso-
ficamente falando, pois que do peso entre o sujeito e o objeto falta sempre o trajeto... e é preciso dar uni sentido ao trajeto.
Eu falo mesmo de trajetivo [trajectifl conzo se fala de objetivo, de objetividade. Talvez dando-se novamente â gravidade sua
força, seu poder emissor frmmeteurl de realidade, o trajeto possa ser reinventado. Nós somos seres da gravidade.., da gra-
vidade da terra e não da gravidade da lua ou de qualquer outro planeta. (...) Acho que a relação ao real é unia relação de
queda, logo, unia relação de peso (p.49).

3 Face ao impasse dessa nova dramaturgia do sujeito ao qual Virilio atrela sua dromologia, lembramos aqui a si-
militude dessa atuação ao termo de Acting out usado em psicanálise, para designar as ações que apresentam, a
maior parte das vezes, um caráter impulsivo, rompendo relativamente com os sistemas de motivação habituais
do indivíduo, e que toma muitas vezes uma forma auto ou hetero-agressiva. 0 psicanalista vê, no aparecimento
do acting out, a emergência do recalcado. J. Laplanche/J.B. Pontalis, Vocabulário da Psicanálise, Lisboa, Martins
Fontes ed., 1983 (7g edição), p.27.

4 J.Arsac, Les Machines a penser, Paris, d.du Seuil, 1987, p.51.

5 Os riscos tecnológicos estão presentes enz todos os níveis da nossa vida e eles tomam cada vez rizais importância. Frente a
esse desafio, o homem procura dominá-los, sempre graças a tecnologia, nzas não sent ambigüidade. Fala-se então assinz ben'
mais no domínio dos medos do que no domínio dos riscos, porque nem sempre existe unia adequação entre a percepção do
risco por parte do homem e a realidade, in: Patric Rubise & Yves Gautier, Les Risques Technologiques, Paris, Cité des
Sciences et de l'industrie, 1995, p.28-29.

6 Para o desenvolvimento da temática, é importante o exame do livro de Mark Dery sobre a Cultura Cibernética
neste final de século. Velocidad de Escape, Madri, Ed. Siruela, 1998 (traducción R. Montoya Vozmediano).

7 Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, La Fabrique éditions, 1998, p.10.

8 Por ocasião da manifestação no Centre Georges Pompidou, denominada Les lmmatériaux- Modernes et après, em
Paris, de março a julho de 1985, buscava-se sensibilizar o público para uma interrogação: de que serve o desen-
volvimento das ciências e das técnicas se ele não ajuda a humanidade a emancipar-se da miséria, dos despotismo e da igno-
rância?, Elie Théofilakis (dir.), Paris, Ed. Autrement, 1985.

9 Num artigo sobre Architecture-L'espace-temps autrement, P. Delis lembra: Nesta situação, o que se torna a própria
natureza da intervenção arquitetural? (...) 8 a dissolução dessas oposições que se manifesta pela emergência de uni espaço
impreciso, da supremacia da margem. 8 a superfície-limite de Virilio. E tanzbém a perda da leitura do lugar, ao ter acesso a
um espaço do qual nada se sabe e do qual não se conhece as correspondências corn os espaços vizinhos, visto que não há mais
fronteira lisiveis. Vamos de um modo aleatório de unia superfície a outra, de um espaço-superfície a uma superfície-espaço,
in: Les Inimatériaux-Modernes et aprés, Paris, Ed. Autrement, 1985, p.22.
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Scénarios de la Mondialisation, in: Maniéres de Voir, Paris, Le Monde Diplomatique, 1996,ne 32, A mundialização,
industrial e comercial não caiu dos céus: trata-se de ulna construção permanente e deliberada dos Estados (...). A ex-
troversão generalizada dos sistemas de produção retira progressivamente aos cidadãos todas as capacidades de intervenção
sobre os assuntos que llws dizem respeito: não são tão somente as empresas que se deslocam, mas igualmente os centros de
decisão política e econômica, cada vez mais fora do alcance das pessoas comuns (...). A reação deve situar-se ao nível in-
ternacional. Não é runs existem caminhos, inicialmente na Europa, que é mister libertar da camisola de força do econo-
micismo, p.73.

Sun-tzu: The Art of War, New York, Barnes & Noble, 1994. Translated, with introductions and commentary by
Ralph D. Sawyer.

Num comentário feito ao trabalho da inglesa Lucy Orta Vinho nos diz: Seu trabalho corresponde a desintegração da
sociedade. Ela está desenhando vestimentas coletivas num tempo onde os divórcios estão crescendo. É uma espécie de
casamento por meio das roupas, com a finalidade de prevenir que as pessoas se separem umas das outras (...). Existe unia
dimensão profética no seu trabalho. 0 aspecto real é menos importante que o aspecto profético (...) e a nossa sociedade tern
unia mentalidade de empacotamento que vai de mãos dadas com o marketing e com a mobilidade. In: Urban Armour (A
Couraça Urbana), no livro, Street-Wise: an introduction to the work of Lucy Orta, Sydney, Australia, Museum of
Contemporary Art, 1998, s/p.

O sentido, a significação admite muito mal essa sobreexposição. Michel Crépu, falando a respeito de um pro-
grama televisivo (Show Psy) mostra como as cenas reais encenadas pelos autores nos lugar mesmo onde se teria
desenrolado a verdadeira ação do drama contado, não têm, curiosamente, nenhuma incidência imaginária para
aqueles que as assistem. E a vontade de reconstituição absoluta da realidade que a condena a jamais tonzar forma. A
imagem volta-se contra ela mesma. Em vez de ser o suporte do desejo e do imaginário, a instância mediadora entre o real e a
sua nomeação simbólica, quer encarnar esses dois papéis ao niesnio tempo, ser sua própria encarnação. A imagem feita
carne obtém, no final, sua objetividade nula (...). Nada é menos excitante que um porno e nada mais aborrecido que um
problema de casal. A presença real esconde-se â medida em que ela quer mostrar-se, no desenrolar da sua prova. In: Les
Imnzatériaux - Modernes et Après, Elie Theofilakis (dir.), Paris, Ed. Autrement, 1985, p.91-92.

Numa entrevista sobre as condições culturais da Modernidade e da Pós-Modernidade, J.F. Lyotard afirma: A
regulação klas sociedades] e a reequilibra cão é um ideal (el é a coisa mais complexa do mundo. Provavelmente jamais a hu-
manidade fez face a uni problema tão complexo quanto o da sua auto-regulaglo naquilo que diz respeito aos seus problemas
de base: a vida, a morte, o nascimento, o trabalho, a paridade entre os pobres e os ricos. In: Les Ininzatériaux - Les Modernes
et Après, Paris, Ed. Autrement, 1985, p.12.

15 A temática afeta a este jogo do mundo é problematização corrente nos paradigmas da modernidade e pós-mo-
dernidade. Ela é tratada, por exemplo, num artigo de Klaus R. Scherpe: Dranzatización y des-dranzatización del Fin:
Ia consciencia apocalíptica de Ia modernidad y la post-inodernidad, ern Modemidad y Postmodemidad, Josep Picó
(compilacion), Madrid, Alianza Editorial, 1988, p.349-385, e procura sobretudo enfocar a consciência estética que
dai resulta na análise desse novo momento na abordagem da cultura pós-industrial.

16 William Mook, engenheiro aeronáutico apresenta-nos uma versão lirica de uma abordagem tecno-pagã no inte-
rior da cultura cibernética: Chegará o dia em que terenws um luinitis inteligezzte que obterá sua energia do sol e se ali-
mentará do ar, água e terra. Estará em todas as partes, senipre esperando para ouvir as palavras que invoquem seu poder
para produzir bens e serviços para satisfazer as necessidades litlinanas. Nesse momento, a equação entre a tecnologia e a
magia terá praticamente sido resolvida, mas não !he teremos inedo, porque o medo não será algo necessário para a magia.
Em: Ciberdelia, p.77. Velocidad de Escape: La Cibercultura en el final del siglo, Madrid, Ed. Siruela, 1998.

17 Na busca de respostas a algumas destas perguntas, sugerimos, uma vez mais, o exame da grande multiplicida-
de das tendências contemporâneas presentes na cultura dos computadores. Expressões como: Busca submolecu-
lar da revelação chamânica; Tecnopaganismo; Ciberpunk na música do metal; Rave Parties; Robótica ecológica;
Reino mágico e psiquiátrico pirotécnico; Body-art cibernético; Robocopulação; Orgasmotrão; O ciber-sexo;
Politica ciborg do corpo e seres pós-humanos, etc., etc., indicam uma imbricação mirabolante de fervilhantes
imaginários e, seguidamente, de praticas concretas que buscam interferir diretamente na prática individual e
social da cultura contemporânea. Os hackers, no momento, são um exemplo constante dessas intervenções.

18 Parece-nos interessante (embora uma atenção maior não seja aqui dada ao assunto) cruzar este conceito em-
pregue seguidamente por Vinho e ao qual ele não dedica maiores detalhamentos, àqueles de desterritorializa-
ção e G. Deleuze e Guattari, in: Mil Plafôs - Capitalismo e Esquizofrenia. [trad. de P.P. Pelbart e Janice Caida]. sac)
Paulo, Ed. 34, 1997, (vol. 5, p.224-7). Nesta abordagem Deleuziana, a articulação do movimento territorial e ima-
ginário evidenciado pelas desterritorializações e reterritorializações, parece aproveitar-se da leitura atenta feita
sobre L'Insicurité du Territoire (I.T., 76) e Velocidade e Política (V.P.). Nessas últimas obras, os aspectos positivos e
negativos das linhas de fuga presentes na desterritorialização conjugam-se através das diferentes interações re-
territorializadas que são feitas entre velocidade, técnica e política no exercício das mesmas.

19 Gostaríamos de salientar aqui duas obras que enfocam a miriade de problemas aos quais se atrela a discussão
levantada pela delimitação do estatuto da impostura intelectual no meio acadêmico. São elas: Baudouin Jurdant,
org.: Impostures Scientifiques - les inalezitezzdus de l'affaire Sokal -. Paris, La Découverte, Alliage, 1998 e Yves
Jeanneret: L'Affaire Sokal et la querelle des impostures. Paris, P.U.F., 1998.
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20 Alan Sokal, Jean Bricmont: Impostures Intellectuelles. Paris, Ed. Odile Jacob, 1997.
21 Professora de filosofia das ciências na Universidade Livre de Bruxelas, parceira em várias obras com Ilya
Prigogine (Prêmio Nobel em Química em 1977), Isabelle Stengers opina a respeito do Affaire Sokal: C'est, me
semble-t-il le résultat direct de ce que j'appellerais l'ethos ecadémique (moderne). Ce que nous appelons l'organisation
académique petit &re essez facilement caractérisé en tant qu'état de guerre generalise entre les différents territoires
académiques. Et ici, bien stir, j' inclus les physicians, les neurospécialistes, at aussi les paléontologues qui, au noni de la
science, prétendraient que les problemes poses par les origines humaines relevent exclusivement de l'évolution biologique.
Au nom de sa méthodologie professionnelle, chaque habitant de cc petit monde se sent en droit de se presenter sur un nzode
qui, pour une série d'autres, sign fie bel at bien la guerre: si tu gapes, je perds.
Et la paix, dans ces conditions? Un réginze de guerre generalise mais implicite autorise des relations d' tin grand sinzplisme,
c'est pourquoi cast le reginte académique usual (...). La paix a laquelle je songe nest pas une paix facile (..). Je na suis pas
en train de suggérer que toutes les descriptions doivent etre pacifiques ou consensuelles (..). (...) mais d'une nzaniere de
nous compliquer le travail, de contrer activenient le risque de confondre notre propre liberté avec la liberté de les insulter.
In: Jurdant, B., org.: Inzpostures Scientifiques - les nzalentendus de l'Affaire Sokal -. Paris, La Découverte/ Alliage,
1998, p.286-9.
Sobre a sugestão de uma relação da ciência com uma "solidariedade" em oposição à "objetividade", sugerimos o
livro de R. Rorty: Science et solidarité - la vérité sans le pouvoir -. France. Editions de L'éclat, 1990.

22 Ainda, para I. Stenghers, que des physicians comma Sokal, Weinberg ou Bricmont puissant se presenter comma les
véritables défenseurs de la rationalité scientzfique, at que Sokal ait pu se faire passer pour l' tin de ces rares physiciens qui
aurait la lucidité de comprendre l'inséparabilité entre les problenies auxquels est confrontée sa science et les grands enjeux
de la pens& contenzporaine distinguer des enjeux politiques, écononziques et sociaux de la biotechnologie par exemple)
sont deux faces de la nzeme piece. Et la situation a ceci de remarquable que la defense proposée par les plzysicietts de
11 objectivité de leurs lois les voue a se considirer en effet eux-menies comme les seuls véritablement habilites a représenter la
"science". (...) ou l'arrogance speculative qui toujours menace l'homme de science. In: Idem, ibidem, p.273.
Em um artigo intitulado La nzéprise at le mipris sobre o Affaire Sokal, Jean Marc Lévy-Lebond, prof. de física e de
epistemologia na Universidade de Nice, na França, ao discutir os problemas levantados pelo uso da linguagem
em ciência, lembra: L' insistance de Sokal et Bricmont à ne considérer que comic' des "mitaphores", dont il suffirait de
mettre an cause l'usage abusif les réfirences à la science chez les auteurs qu'ils incriminent, montra qu'ils se méprennent
également sur le statut des figures du discours dans l'ilaboration du savoir (..). Rien de plus aisé pourtant que de constater
le jeu permanent dialler at retour entre le sans commun at le setts specialise des ternzes scientifiques, avec ses effets positzfs
at négatifs, favorisant ou inItibant, suivant le cas, la comprehension intuitive ou la découverte lzeuristique. (..) la
métaphore possede une fonction congnitive essentielle. In: Jurdant, B., org. Inzpostures Scientifiques - le malentendus de
l'affaire Sokal. p.39-42.

23 James der Derian (ed.): The Vinho Reader. Oxford, England, Blackwell Publishers Ltd, 1998.

24 Klaus R. Scherpe: Dramatización y des-dramatización de 'el Fin'; la consciencia apocaliptica de la modernidad y
la post-modernidad, In: Josep Picó (org.) Modernidad y Post nioderzlidad. Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 349-
385.
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L' espace semble être, ou plus apprivoisé, ou plus

inoffensif, que le temps: on rencontre partout des gens

qui ont des montres, et trés rarement des gens qui ont

des boussoles. On a toujours besoin de savoir l'heure (et

qui sait encore la déduire de la position du soleil?) mais

on ne se demande jamais oil ion est. On croit le savoir:

on est chez soi, on est a son bureau, on est dans le métro,

on est dans la rue...

G. Perec, Espèces d'espaces, p. 112.

No nosso primeiro contato com a obra de Paul Vinho Guerra Pura: a milita-

rização do cotidiano, fomos surpreendidos pelo seu enfoque original a respeito de alguns

operadores conceituais usados na análise do agenciamento epistemológico e hermenéu-

fico face à cultura e â. civilização contemporâneas.

Nesse primeiro momento, dois desses operadores chamaram, particular-

mente, nossa atenção. 0 primeiro foi aquele através do qual Vinho defende a hipótese

de que a origem da cidade, ao contrario das análises mais correntes sobre o assunto, não

seria o comércio, mas sim a preparação para a guerra. 0 comércio, postula, não necessita

da cidade para existir. Os fenícios, para usar um exemplo, deixavam suas mercadorias

na praia e, por ai efetivavam suas trocas. Emerge e institui-se a cidade, isso sim, graças

organização de um espaço na preparação para a guerra. A cidade se constitui, não pro-

priamente através da batalha, mas na preparação para ela, e o comércio surge depois da

chegada da guerra a um lugar, depois do estado de sitio, da organização de um talude em torno de

uma área habitada, etc. (G.P., 84, p.16).
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0 segundo operador conceitual instigante para nós foi aquele que introdu-

zia a questão do deslocamento e da velocidade. Uma vez mais, a nossa virada através

dessa categoria hermenêutica foi de 180 graus. Comumente, a fundamentação da abor-

dagem das razões dizendo respeito â. aglomeração urbana encontra-se do lado da ca-

tegoria da riqueza. Por meio da riqueza, ou ainda, através do seu processo de acumu-

lação de bens, a cidade, além de ter o seu sustento e sobrevivência asseguradas, passa a

ser detentora de um poder frente as outras cidades com situações de manutenção ou de

auto-suficiência menos privilegiadas. A questão da supremacia do poder politico de

uma cidade, de um Estado, de uma Nação tem sido assim abordada, no âmago teórico

de tal predominância, e excusado sera mencionar detalhes sobre a contribuição decisiva

da análise de Marx, na Modernidade, tanto para a pertinência quanto para a continui-

dade deste enfoque da questão.

Vinho não se insurge frontalmente, nem contra essa categoria hermenêutica

da riqueza, nem contra a continuidade dessa escolha epistemológica de uma sociedade

que continua a fazer dos modo da geração e da distribuição da riqueza, seu ponto nodal.

Ele simplesmente vai sugerir que, ao lado dessa leitura acostumada da origem do poder

da polis/política, possamos introduzir uma outra que mostra que a velocidade é a face

oculta da riqueza. Dito de outro modo, não menos surpreendente, a velocidade é o lado

desconhecido da política. 0 poder estaria, primordialmenete, para Vinho, vinculado

velocidade. Quanto à riqueza, a riqueza viria depois... Obviamente, o poder necessita

de meios para seu exercício, e esses meios se adquirem através de um entesouramento,

de uma exploração, etc., mas, o que ao nosso autor pareceu central, é que, paulatina-

mente, deixou-se de lado a dimensão dromológica do poder. E, ao trazer esta dimensão

dromológica, Vinho traz uma análise detalhada a respeito da capacidade de captação

que essa dimensão pode nos revelar.

Para ilustrar esse aspecto da capacidade de captação teremos exemplos, rani-

cialmente, através da própria organização do poder na cidade grega onde, no topo, en-

contramos o trierarca, ou seja, aquele que é capaz de preparar uma trirreme (espécie de

galera), seguido do cavaleiro, do hoplita (aquele capaz de armar-se a si mesmo), dos re-

madores, etc. Num resumo, um pouco bárbaro, digamos que constatamos que aquele

que tem a velocidade, tem o poder, e, tem o poder porque é capaz de adquirir meios, o

dinheiro. Ao longo de sua obra, numa extensão deste modelo de captação de um poder

financeiro e politico através da velocidade, Vinho nos levará a compreender, através da

revolução industrial ou, muito significativamente também denominada revolução dos
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transportes, que aquilo que foi ai inventado, não foi somente a possibilidade de multi-
plicar objetos similares, mas uma maneira de captar, de fabricar uma velocidade (motor
a vapor, motor a explosão...). E será através dessa via que, ulteriormente, Vinho, ini-
ciará uma empreitada epistemo-técnica do percurso do engenho (do latim, ingenium), do
motor no âmago da nossa sociedade industrial, procurando evidenciar como esse poder
passará a ser investido, através do aperfeiçoamento da técnica, na própria aceleração.

Compreendemos assim, nesta segunda virada epistemológica, como a hie-
rarquia da velocidade está acoplada â. hierarquia da riqueza. Trabalhar uma sem a ou-
tra, analisar os aspectos de uma sem levar em conta os aspectos da outra, pode condu-
zir-nos, e, efetivamente, tudo parece indicar que já nos encontramos nesse estágio, a co-
meter danos, a desencadear acidentes, diria nosso autor, extremamente nocivos para o
estatuto politico do ser-no-mundo no momento contemporâneo.

Instaura-se, dessa maneira a Dromologia, ou seja, o discurso, o conhecimen-
to, a lógica da corrida (drómos + logos), num perceber de mundo no qual o deciframento
do equivalente-riqueza recebeu uma conotação paralela de análise no equivalente-velo-
cidade. Ou ainda, a drOmologia configura-se ai como uma leitura finalizada da realidade
a partir da individuação de uma categoria privilegiada: a da velocidade.

0 terceiro operador epistemológico articulou-se para nós através do
Architecture Principe, obra-manifesto do Grupo do mesmo nome, fundado por Paul Vi-
rho e Claude Parent em 1963, e através do qual, na verdade, ampliamos e aprofunda-
mos significativamente os dois primeiros operadores. Esse terceiro operador, deu-se na
conjunção de uma apreensão teórico-pratica que, de fato, já estava presente, como não
poderia deixar de ser, desde o inicio da nossa abordagem da empreitada viriliana, mas
que teimava em esgueirar-se, de certa forma, na aparente obviedade da sua própria pre-
sença. Ele não pode ser denotado como um elemento isolado, pois diz respeito a esse
agenciamento dimensional pelo qual costumamos apreendê-lo ao denominá-lo, ou seja,
o agenciamento do espaço-tempo. Este operador diz assim respeito, por um lado, â rela-
gdo que se estabelece entre a concretude do espaço, desse espaço visto e percebido atra-
vés da propriedade daquilo que se estende, como esta extensão sólida sobre a qual pou-
sam nossos pés e da qual fazem parte as configurações geodésicas e geográficas do pla-
neta por nós habitado, e, por outro, refere-se àquele elemento espacial afeto â consti-
tuição de uma territorialidade especifica, fazendo parte de um projeto de habitabilidade
localizada na consciência sui generis de uma duração própria ao indivíduo num espaço
imaginário que lhe é atinente.
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Pareceu-nos então oportuno, neste momento, considerado final, pelo menos
relativamente a uma pequena etapa, explicitar sumariamente tal qual na solução de um
liquido, os catalisadores centrais devido aos quais a precipitação da nossa curiosidade
sobre o trabalho de P. Virilio polarizou-se.

Uma vez mais gostaríamos de salientar que, da análise daquilo que Vinho
denomina o espaço critico, faz parte a integralidade do nervo ótico capaz de assegurar
uma visão adequada ao seu empreendimento. E a tessitura integral do urbanista que to-
ma corpo e faz-se ai um afronto à dramaturgia do espaço na cultura pós-industrial.

Os operadores heurísticos que, a partir dai se articulam, pertencem ao seu
veio de observador atentíssimo das formas; a. sua prática sui generis de inquietude epis-
têmica; A. sua percepção aguçada das contradições entre a realidade e o imaginário; ao
seu temor da tendência guerreira sempre à espreita no interior da sua própria vida;
sua forma de ação que encontra na resistência uma maneira de testemunhar continua-
mente sobre o resíduo da realidade das coisas sem possibilidade de desaparecimento
mas que, continuamente, o homem procura eliminar da paisagem terrestre; à sua fasci-
nação pelo engenho da técnica; à sua fé inabalável no gênero humano; à sua paixão pela
vida.

Ern um de nossos encontros ele comentou, certa vez, que um amigo ihe
havia dito que pretendia escrever um livro sobre Vinho e sua obra de pensamento, mas
que também, num certo momento de seu discurso, havia dado a entender que a sua car-
reira de urbanista e arquiteto havia sido, por assim dizer, episódica meio a todo o resto.
Discordamos prontamente da opinião daquele que, dizíamos nós, poderia ser seu ami-
go, mas não leitor atento do que chamava seu trabalho de pensamento. Para nós, corro-
boramos, sua obra de pensamento centrava-se, fundamentalmente, no fato da sua dispo-
sição arquitetural e arquitetônica, do seu olho para ver e do seu corpo para perceber o
espaço de uma maneira incomum para a maior parte das pessoas que o habitam. Sorriu
e não retorquiu. Meses mais tarde, meio a outra conversa nossa anuiu: Vous avez raison
Caroline, avant tout le reste, je suis un homme de l'espace (Você tem razão, Carolina, antes de
mais nada eu sou um homem do espaço).

Quem sabe se uma das razões da constituição diferenciada para a disposi-
ção e configuração desse aparato epistemológico, tivesse mesmo sido aquela que o
próprio Vinho expõe, significativamente, ao afirmar que é um war baby, tendo assumi-
do, imaginariamente, no confronto à sua existência, a guerra como pai e mãe. Talvez
ainda outra razão fosse o desejo de ir além daquele enorme medo infantil frente aos



286

bunkers confrontados ao horizonte marinho. Outra, ainda, aquela que o fazia compreen-

der, ao desenhar naturezas mortas, que os objetos não tinham outra importância para

além daquela de torná-los geradores de espaços. Ou, mais prosaicamente, quem sabe

por ter prazer em apreciar que existe esta lentidão extrema que toma [a forma de] uma ampli-

diio... que desenrola o espaço como um tapete ou como uma pintura japonesa (V.H., 97, p.50).

Sob diversos pontos de vista, talvez essas razões sejam muito importantes e

muito provavelmente, sob outros, não tenham importância alguma na atribuição de um
fio condutor da significância de uma obra. Mas, para nós, para além da focalização de

um ponto apresentado pela sua visão, o que se salienta é a obviedade no privilégio do

seu olhar. Olhar que faz parte de uma percepção mediatizada por uma sensação espa-

cial original: a de um críptica, essa arquitetura primeira, a um só tempo, permanente e
transgressora, no acompanhamento da história da decodificação do espaço. E neste mo-
mento, em analogia ao que comumente se referencia na atribuição do que se configura
como sendo uma obra de arte, diremos que, se através do feito e do dito de Vinho pude-
mos compreender, imaginar, contemplar e aceder a um estágio outro de nós próprios
que nos permitiu entrever o mundo diferentemente, e se, ainda, nos fez criar um dia-

pasão diferenciado na inteligência daquilo que nos circunda, levando-nos a uma ação

instauradora de regimes espaço-temporais em consonância a uma tonalidade especifi-

camente humana, o objetivo de sua obra alcançou, em nós, sua trajetividade.

Quer nos parecer que, efetivamente, a obra no espaço de Vinho é o princi-

pio da sua escrita sobre o tempo. A sua obra no espaço havia-nos indicado o quanto ela

era tributária do movimento de uma arte primeira do espaço, aquela instaurada pela

ação de uma Arquitetura Críptica como a arte de velar, de conter em si. Essa arquitetura

parece-nos, por assim dizer, uma arquitetura visionária que guarda aquilo que não é ou

que 'ainda' não 6. Vinho dirá ainda que essa arquitetura críptica é a presença de uma

ausência, e, nesse sentido, um objeto contrário à objetividade. Ela é responsável por essa

espécie de intrusão do espirito de antecipação futura, no presente. Ainda ela, paralela-

mente ao homem, delineia, no devir do tempo, os contornos da natureza, observando as

ocupações no espaço instituído pelo habitat humano, sendo ambos acompanhados pelo

curso de um tempo enigmático no seu binômio de destruição e de criação das formas

naturais e humanas. É na sua trilha, finalmente, que a aventura moderna do arquiteto

seria aquela de desvelar e inventar as dimensões para as incessantes maneiras de ocu-

pação do espaço da sociedade humana.
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Naquilo que chamamos, em uma das hipóteses do nosso trabalho, de uma
teleologia natural presente no Architecture Principe, guiada tanto pela presença concreta
quanto pela energia desta arquitetura primeira que é a críptica, nosso autor parece
entregar-se a um otimismo arquitetural centrado na hipótese de que esses corpos autô-
nomos da natureza são capazes de adequar, no espaço, o trânsito permanente que se dá
entre as formas naturais e as formas culturais, vale dizer, entre homem e natureza.

Ao referir-se à Igreja de Sainte Bernardette du Banlay, o comentário de um
observador do seu trabalho parece-nos ir no sentido de nossa hipótese, ao relatar:

desta arquitetura do fechamefitot de la clotii re] ele fará o emblema de
uma critica ao modernismo (...) ele busca uma harmonia com a natu-
reza e não faz isso especificamente através dos conteúdos, mas devido a
relação das formas onde o objeto arquitetura tem a intenção de sair em
diagonal, da terra (...) o conteúdo da arquitetura é aqui naturalista, ao
mesmo tempo que o são suas formas (Aujourd'hui n2 54, Sept. 1966,
p.94).

Percebemos que aqui, a forma não segue mais a função mas, parte-se da for-
ma e procura-se uma harmonia perfeita com a função e, para isto queremos crer, é pre-
ciso ser guiado pelo otimismo de uma teleologia natural oferecida pela críptica. Mas pa-
ra ouvir e seguir em conformidade à arte velada da críptica, para além da criação de
uma nova dimensão espacial, inscrita esta na terceira ordem urbana da função obliqua, é
mister ainda descondicionar física e psiquicamente o homem. 0 que poderá fazê-lo e
através de que meios?

O esboço da resposta 6, novamente esperançosa e otimista na medida em
que essa arte do espaço, através do Architecture Principe deverá predispor o homem,
através de novas dimensões, ao exercício de uma ocupação diferenciada do espaço e a
uma conscientização distinta do tempo. A verticalidade e a ortogonalidade que, durante
mais ou menos um milênio condicionaram o domínio do construido, e sobretudo aquele
da habitação, precisam ser ultrapassados para se tornarem capazes de transformar a
Situação alarmante da urbanização contemporânea. Com efeito, após a Segunda Guerra
Mundial, o desenvolvimento vertiginoso da infra-estrutura circulatória oposta â. estru-
tura habitável, incapaz de integrar-se à geometria arcaica do habitat, está a ponto de des-
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fruir a própria cidade. Integrar, pois, a habitação a circulação parece obedecer a esta
premissa velada de uma arquitetura primeira

Se a submissão â. idéia de estabilidade e equilíbrio vertical é ainda absoluta
na arquitetura, quando, em vários domínios das ciências humanas ela já foi ultrapassada
em favor de idéias como as de transferência, de deslocamento, de instabilidade e de de-
sequilíbrio, por que não procurar também invertê-la no âmbito do espaço construido?
Pensando dessa maneira, o Grupo do Architecture Principe lança-se de peito aberto ao
empreendimento de uma revolução urbana que, em seqüência à revolução industrial,
deverá, agora, ser aquela capaz de tornar a circulação habitável nesse urbanismo atmos-
férico que libera o solo.

0 conjunto dos nove manifestos que compõem o Architecture Principe pulu-
lam de noções, conceitos, idéias na abordagem da preparação e da criação desta nova
dimensão, desta terceira ordem do espaço: a do plano obliquo. Todos, em uníssono,
demonstram essa atenção, esse cuidado, esse prazer do espaço, bem como essa confian-
ça inabalável no velamento misterioso de seus segredos e na força criadora de suas mu-
tações.

Termina-se a leitura dos nove manifestos com uma visão completamente
transformada do espaço como tal, e do espaço urbano, em particular. Sente-se o quanto
fomos realmente alijados do nosso veiculo metabólico e o quanto a lei do menor esforço
acostumou-nos à crença fácil de uma realidade protética, concreta e imaginariamente
construída através dessa ideologia triunfalista que postula o homem como senhor do
universo. Entendemos o porquê de um corpo domesticado prestar-se mais comodamen-
te aos trâmites de uma inconsciência ecológica que persiste assustadoramente, ou ainda,
que se deve, justamente, as permanentes ameaças ao espaço e as suas subsequentes con-
cretizações. Se a morada (do grego, iokós) desapareceu na sua significância plena de aco-
lhimento e aptidão para a habitabilidade humana, como impedir que a condutibilidade
desenfreada injetada através do domínio tecnológico não destrua o meio ambiente? Se o
espaço, há muito, vai perdendo os parâmetros ditados pela observação e pela prática de
uma territorialidade conscientemente habitada, como impedir o avanço de uma acelera-
ção sem medida e obnubilada pela dimensão totalitária da técnica? Devemos estar aten-
tos 6. diagnose do espaço critico.

Nos escritos sobre o Bunker Archéologie, aquilo que para Vinho constituiu-se

em um 'campo de percepção', é ainda esse espaço o merecedor do seu maior desvelo.

Percorrê-lo através da costa francesa durante dez anos, medi-lo, prescrutd-lo, fotografd-
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-Io, leva-o a intuir que se estabelecia ai uma convergência entre a realidade da constru-
ção e aquela da sua implantação à beira do oceano, dando-lhe, por ai mesmo, a chave da
Guerra Total. No deciframento dessa arquitetura guerreira ele apreende todo o poderio
da técnica pois que as fortificações tornavam perceptíveis, de agora em diante, as dimensões
cósmicas do poderio de destruição (V.H., 97, p.31). Na verdade, ao detalhar o progresso dos
armamentos e das manobras militares percebe-se o quanto os mesmos viabilizam o pro-
gresso da representação do território, e isso de tal maneira, como se a função da arma e
aquela do olho terminassem por se identificar uma à outra. Por outro lado, a conjunção
tecnológica entre veiculo e projétil, ao denunciar sua intenção dromocrática intrusiva,
vai mostrar claramente a fratura entre o território natural e o continuum da violência
humana: a própria materialidade do habitat humano é vencida pela imaterialidade de
um poder que se apoia na violência da energia e na extensão permanentemente aumen-
tada de seu campo de subjugo.

Ao estruturar uma nova defesa, a velocidade informa esse dimensionamen-
to automatizado de detecção e perseguição do inimigo e, subitamente, acoplada ao de-
senvolvimento da informática e dos calculadores estratégicos, transforma-se em uma
política de guerra. E então que aquele elemento de uma teleologia natural de conversão
que, na obra viriliana sobre o espaço se havia centrado na confiança espacial inerente
críptica, arquitetura primeira capaz de levar ao des-decondicionamento de um mundo
tanto imaginário quanto concreto e na direção de uma recuperação e formatação dimen-
sional de um espaço em construção permanente, aquele elemento de conversão, repeti-
mos, vai tomar outra orientação na escrita de Vinho sobre o tempo.

Pari passu à reiterada rejeição da adoção da pendente, a análise empreendi-
da pelo autor no engenho do motor e nas repercussões societárias dessa velocidade ex-
ponencial e concreta que toma a forma do próprio espaço interativo entre os indivíduos,
Vinho concentrará então sua reflexão sobre a evidência da movimentação postulada e
assumida assintosamente pela trajetividade da técnica. Em várias ocasiões Vinho já
havia exprimido sua desconfiança em relação à maneira de analisar os fenômenos da
circulação existente entre dois pólos clássicos: o subjetivo e o objetivo. Precisamos, diz
ele, dar-nos conta do trajetivo, precisamos analisar o ser do trajeto, enfocar a especifici-
dade dimensional, ou seja, a medida, e a consistência existencial e conceitual daquilo
que vai do sujeito ao objeto e vice-versa.

A irrupção de um espaço militar que emergiu através de uma tecno-ciência
militar ligada à sustentação das Grandes Guerras que assolaram o mundo ocidental, in-
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dicou sobejamente que a crise que acometeu o homem, ou ainda, a ruptura da sua rela-

ção à história, a ruptura da sua relação ao espaço, necessitava um outro tipo de opera-

dor espistêmico. A irrupção indicou um outro tipo de enfoque no que diz respeito, em

particular, ao estatuto ocupado, concreta e imaginariamente, pelo próprio ato do olhar-

-todo-poderoso do homem contemporâneo. Com efeito, o aspecto dessa dimensão de

um olhar cósmico global que reduz tudo â. imagem, menosprezando, paulatinamente, os

outros registros do sentido, assim como obliterando a concretude e a extensão espacial,

necessitava um redimensionamento teórico e prático. Vinho vai fazê-lo através da ins-

trumentalização mesma que serve de base a esse olhar global.

Hoje, os meios de comunicação não produzem tão somente, como ontem, o

deslocamento de um ponto a outro, mas o meio de transporte rápido produz também

uma figuração passageira da transferência enquanto tal. Ao simular a fugacidade das

coisas que permanecem, ele dá a ver a ilusória realidade de um fim do espaço. A velo-

cidade de propulsão produz seu próprio horizonte e quanto maior ela 6, mais longe se

situa este horizonte. Vinho dirá até, referindo-se, por exemplo, ao condutor de um auto-

móvel que para o condutor da viagem, o posto de condução é um posto de previsão, uma torre de

controle do devir do trajeto (P.V., La Dromoscopie. Critique, Paris, n2 370, p.329, 1978). Segue-

se dai que um novo instrumento de conversão, a dromologia, vai passar a conotar, numa

pertinência mais atenta, a trajetividade que acompanha a decodificação desse espaço

fraturado.

Na complexidade da sua tessitura e da qual emerge, tanto uma nova prática

cientifica quanto o projeto de uma prática existencial, o cinematismo, esse desfile dro-

moscópico das paisagens, empresta-nos uma variada gama através da qual vemo-nos

aptos a seguir esse encaminhamento de luz e de imagens da própria história dos ho-

mens. Numa paráfrase metafórica Vinho explica que

de fato, o posto de pilotagem dos engenhos/da maquintiria, oferece uma
imagem política do futuro. 0 painel de comando expõe, para aquele
que toma o cuidado de observá-lo, a evolução previsível do poder (...)

discernindo através de sua nebulosa, as próximas vias políticas (P.V.,

La Dromoscopie. Critique, Paris, n2 370, p.330).

Com efeito a chamada conquista do espaço, da qual não se pode falar sem

evocar uma conquista da velocidade, ao acelerar o mundo, acelerou-nos! 0 homem
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passou de uma viagem acelerada com os cavalos, com o trem, com o jato supersônico,
própria aceleração do dia. 0 dia astronômico, o dia orbital nada mais tem a ver com a
alternância do dia e da noite e com as 24 horas que estruturavam nossas vidas. Se Cris-
tóvão Colombo viajava no espaço geográfico, viajamos agora no tempo através do desfi-
le cinemático das imagens por meio dos sistemas orbitais, através das estações interpla-
netárias, mas também, através dos foguetes e da possibilidade imaginária de ir até
Lua. Passamos de uma velocidade relativa, a do cavalo, do trem e do avião, àquela da li-
bertação, com 28 000 km/hora, que nos permite satelisar um objeto como, por exemplo,
a Estação Mir. Esse fenômeno cinemático, esse fenômeno puramente perceptivo do des-
file, da colocação em movimento, vai mudar, não somente o movimento perceptivo do
horizonte, mas o movimento perceptivo do próprio tempo. 0 'tempo mundial' 6, na ver-
dade, aquele que vai colocar entre parênteses o tempo local das estações, das regiões,
das Nações, em favor de um tempo global, de um tempo puramente astronômico que
não se refere a nenhuma história concreta. A partir dai podemos mesmo perguntar: em
que tipo de reorientação política caímos nessa partilha do poder de violência da velo-
cidade? E, mais: na condução do veiculo que segue numa aceleração crescente, de que
tipo de ilusão democrática se trata? Talvez mesmo por essa razão, ou seja, devido a esse
encadeamento cinemático oferecido pela história do engenho e de sua condução, com-
preende-se quando Vinho aponta para o fim do materialismo histórico como um dos
acidentes mais previsíveis na modernidade.

Se a análise da mutação e desintegração do território físico, acrescida pelo
clima artificial propiciado pela novas armas, nos permitiu delinear o estatuto de uma
Guerra Pura, compreendemos como essa invenção dos novos modos de combate pas-
saram a incidir diretamente na evolução do valor das próprias posições políticas ocupa-
das pelo Estado. Ao criar e organizar o território social através de novos caminhos estra-
tégicos, a inteligência militar lança as bases, não somente, de novas paisagens concretas,
em ocorrência a da guerra, como cria atmosferas capazes de fazê-las coabitar numa di-
mensão totalmente endo-colonizadora do espaço civil. Co-habitam ai o tempo de paz e o
tempo de guerra na facilitação de uma paisagem que invade nossas mentalidades de hd-

bitantes do mundo. Eis do que se trata no grave fenômeno atual da telescopagem veicu-
lar: o desaparecimento intempestivo de um veiculo no outro.
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0 deslocamento de um meio geofisico do território extenso para aquele de

um meio micro-físico de ondas e de radiações magnéticas, ao outorgar a supremacia As

armas de comunicação, desqualificará, progressivamente, o espaço real dos afrontamen-

tos e através disso, alijará, paulatinamente o estatuto da responsabilidade das decisões

políticas. A. velocidade instantânea dos dados sucede a tirania do tempo real que, ao es-

camotear o espaço real dos territórios geográficos que, há pouco, condicionava ainda a

história dos povos e das nações, parece conduzir o homem a uma desrealização gene-

ralizada que contamina todos aspectos da sua vida civil. Na Insegurança do Território

Vinho examina, na continuação dos efeitos aos quais leva o olhar atento da dromologia,

as conseqüências políticas e militares da revolução dos transportes e das transmissões.

Diz ele ai que, embora após 1945 o Estado moderno tenha feito algumas escolhas nas

questões espaciais, vamos concretamente assistir à proliferação de uma 'geometria colo-

nial da descolonização'. Embora a expressão pareça ambígua, ao nos reportarmos ao seu

desenvolvimento na Guerra Pura: a militarização do cotidiano, encontraremos ai a explica-

ção da aparente ambigüidade. Com efeito, Vinho acredita que, como conseqüência

maior da Guerra Total, a descolonização significou bem menos a liberação dos povos

oprimidos da Africa ou da Asia, e, bem mais, a crise e mesmo o fim dos Estados nacio-

nais da Europa, na medida em que todos passam a ser dominados pelo novo imperialis-

mo do status quo nuclear. A inadaptação à nova situação urbana que se desenha após a

guerra, sua poluição e super-população crescentes, sua progressiva dessocialização, to-

dos são elementos capazes de explorar o mal-estar do homem em relação ao meio am-

biente, transformando, pouco a pouco, seu desprezo por ele, em medo. Efetivamente,

onde não ,existe uma efetiva legislação do espaço que regulamente as novas práticas so-

cietárias, não se pode esperar que uma política do meio ambiente tenha um lugar para o

seu exercício! E mesmo o caráter fdustico do poder totalitário tenderá a desaparecer com

toda sua panóplia visto que, agora, o estado tecnológico pode facilmente tratar o ho-

mem como uma espécie de incômodo dirigido pelo seu próprio medo e controlado pela

supervisão estatal. Paralelamente, a delação generalizada que se segue, por parte da

População, em relação aos órgãos dos governos politicos, longe de indicar uma liberda-

de de ação dos primeiros em relação à organização dos segundos, ao instaurar um voto

de confiança na possibilidade de um domínio direto de controle da situação social atra-

vés de tecno-estruturas otimizadas, termina por colocar em extremo perigo a questão da

intermediação social no seu caráter humano, infelizmente, parecem pensar, demasiada-

mente humano...
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Violência de Estado e medo civil intercambiam-se, assim, em campanhas
profiláticas altamente suspeitas, onde o conceito de higiene política mistura-se àquele de
higiene social e moral, e a delimitação de, por assim dizer, os estados-de-exceção, termi-
na por desencadear estados-de-sitio em permanência no interior da própria sociedade
civil. É dessa maneira que assistimos como o Estado-suicida vai acoplar-se a um Estado
construido cuja finalidade não mais se liga a um espaço politico, econômico, social e cul-
tural, mas vincula-se a um suposto gerenciamento otimisado de todos estes aspectos nu-
ma ̀ moralidade do fim', seja ela a da eficiência, a do progresso ou a de uma tecnocracia
ilustrada.

• Uma vez mais, por meio de uma metáfora do movimento, somos levados a
perceber que, no espaço esvaziado de modo imprudente entre o sujeito que percebe e o
mundo percebido, no Estado moderno, o mover das pessoas é substituído pelo movi-
do, este último representando os privilégios permanentes do lugar. É sob essa perspec-
tiva que o movido aliena o nosso mover, fenômeno que não tardará a afetar o conjunto
de organizações civis da Europa pois que o nascimento do Estado é precisamente a instalação
dos privilégios permanentes do lugar na construção e artificialidade do seu campo de sociabilidade
(I.T., 93, p.80).

No escopo dessa desterritorialização, a endocolonizaçâ.'o tecnológica ultra-
passará rapidamente o limite do suportável, mas o disfarce desse limite exerce-se por

meio do determinismo ocidental. que termina por não mais ter matéria, ou seja, dimen-
sões, mas tão somente direções, vetorizações. O governo torna-se então ai aquele que,
por assim dizer, exercita essas direções a partir de um qualquer lugar, suposto otimisti-
camente pelos processos de globalização, ou, o que vem ao mesmo, a partir de lugar ne-
nhum, numa morfologia variável e esvaziada de um espaço sem nenhuma identidade
morfológica.

Quer-nos parecer que a Insegurança do Território mostra claramente a sua
opção metodológica na constituição de uma dromologia para a continuação da análise do
espaço contemporâneo, ao dizer: estamos numa situação onde a razão teleológica passou in-
teiramente e sem partilha para o interior da organização humana (I.T., 93, p.126). Parece óbvio
que, quando a guerra é substituida pelo planejamento do território, assistimos a uma
humanidade que se explora a si mesma nos limites invisíveis da polis.
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Aquilo que é denunciado como a fraqueza morfológica do Estado do Oci-
dente, anuncia-nos a emergência de um espaço petrificado pela idealidade de uma to-
talidade, já agora, assumidamente planetária, que procura ser protegida pelo pathos da
variação excedente das micro sociedades e das turbulências humanas. Quando defesa e
ataque tornam-se absolutos e concomitantes, sujeitam-nos a novas formas de protecio-
nismos populares e subjugam-nos a uma endocolonização e a militarismos difusos sus-
tentados por uma produção militar, eletrônica, aeronáutica, etc., que palmilha, em con-

comitância, aquilo que tudo parece indicar ser o caminho do progresso e da libertação.

Se agora, o consumismo do lugar substitui-se A reflexão sobre o lugar, en-
tendemos porque os espaços verdes dos nossos espaços naturais passam, cada vez mais,
a ter um sentido puramente signalético, ou seja, eles meramente assinalam a direção de
um vetor que substituiu a reflexão no interior da orientação que o homem venha a ter
em relação a qualquer perímetro urbano. Ao concordarmos que o uso qualifica o espaço
e não o seu contrario, é preciso entregar-se, com Vinho, a uma arqueologia do vivido
nessa arte do espaço que 6, prioritariamente, a arquitetura. Ao conclamarmos uma
abrangência mais ampla da ecologia no domínio do construido, incluindo ai todas as
possibilidades do lugar, afastamo-nos desse espaço suicida que procura eliminar a va-
riabilidade dos usos e o fundo dinâmico da possibilidade de transgressão dos mesmos,
fundo que alimenta a sociedade com novos costumes e -que é fonte de permanente trans-
formação do espaço social. Estas transformações e transgressões denotam aqui, bem

como nas obras ulteriores de Vinho, os ecos de uma críptica, capaz de guardar em si

mesma os corpos autônomos da natureza no seu mover, e que sustentará, mesmo se
surdamente, os arroubos dos desvelamentos impingidos pelas vetorizações tecnológicas
do movido.

É aqui, no nosso entender, que reside, a contrario, de uma primeira impres-

são que muitas das suas afirmações possam causar, seu otimismo em relação A essa re-

construção permanente do mover do mundo no seu enigma sobre o movido dos pri-
vilégios do lugar ocupado pela suposta transparência no domínio do instituído e cujo
cunho é agora claramente tecnocrata. Diríamos mesmo, que o próprio acidente geral,
categoria sobre a qual Vinho elabora um dos seus eixos teóricos centrais, e que, via de
regra, é enfocado por alguns comentadores como o arauto de uma visão catastrofista,
parece-nos, de certa forma, fazer parte do ressurgir dessa confiança na críptica e da pu-

jança velada da sua capacidade de regeneração criadora do espaço natural e simbólico

que compõem nosso habitat e nossa habitação. Mas, a esse respeito, resta-nos ainda espe-
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rar a publicação dessa obra sobre o acidente geral tão entusiasticamente anunciada por

Vinho em vários dos nosso encontros, para acompanhar seu desenvolvimento teórico.

Fato é que o arsenal de espreita e de controle ao qual somos submetidos

através da tecnologia eletrônica que diz fazer uma varredura do espaço urbano no intui-

to de securizar contra a violência e a infração, lança-nos, paradoxalmente, num estado

de opressão continua, e onde a força policial pública tende a desaparecer habilmente

disfarçada sob a aparência de um inofensivo serviço social. Ao conclamar o cidadão no

Combate a essa violência, já agora imanente aos lugares, o Estado prepara-o, através do

desenvolvimento dos sistemas de alerta e espionagem, para coabitar junto ao controle

de um arsenal eletrônico essencial nesse espirito de defesa que deverá, de modo crescen-

te, dirigir a forma de combate cívico dos cidadãos do Estado com caráter totalitário.

Serviços de repressão e serviços de assistência confundem-se e fundem-se. Tudo ai pa-

rece contribuir para o preparo de uma guerra civil cuja formatação pertence a um tipo

de sociedade oposicional e, a partir da qual, a denúncia é concebida como uma maneira

exemplar de conduta societária. Eis aqui aquilo que, ao ser claramente indicado como

uma das tendências mais nítidas da atual cultura ocidental, deveria ser apontado como

possuidora do mais alto teor de catastrofismo impingido a uma sociedade que se diz

defensora de aspirações racionais e democráticas!

Se estamos efetivamente no limiar de um estilo de mediação social que se

extingue, é mister que pensemos mais articuladamente a respeito do contexto dentro do

qual devemos estabelecer nossas trocas sociais, culturais e políticas. Quando a evolução

do próprio civismo aparece como fazendo parte de uma progressiva valorização dada A.

circulação incessante das coisas e das pessoas e não, propriamente, entre elas, apercebe-

mo-nos o quanto, no curso de uma reconstrução histórica e pontual dos processos de

aceleração pelos quais passou a humanidade, a centralidade do fator dromológico é

dominante. A reflexão orwelliana já nos havia indicado, até que ponto, numa sociedade

totalitariamente tecnologizada, o movimento e o sentido da história devem ser elimi-

nados em proveito da estagnação do próprio sentido do ir e de vir no interior de uma

liberdade humana que busca descobrir-se nessa trajetividade.

Por isso, ao descrever os regimes de temporalidades provocados pelos dife-

rentes motores de aceleração na história, somos levados a empreender uma espécie de

anamnese em relação a esse enfoque dizendo respeito ao enigma da tecnologia que nos

permitirá articular um movimento de resistência no confronto com seus usos e com os

papéis que ela desempenhou tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Afinal, se
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todo homem 6, ele mesmo, constituído por uma velocidade metabólica, precisamos

questionar como essa velocidade interfere com as outras que não são individualizadas

como, por exemplo, aquela do automóvel, a da holografia, a da infografia, etc.

As três revoluções dromológicas, ou seja, a dos transportes, a das transmis-

sões e, finalmente, a da luz, levaram-nos ao movimento de uma globalização das infor-

mações o que, por sua vez, vai acelerar significativamente a tendência à centralização

das decisões. Ora, se a função primeira da velocidade liga-se a uma modalidade de es-

truturação da sociedade que, através do mundo da visão veicula uma visão de mundo,

é preciso compreender que, ao passarmos do veiculo dinâmico (auto-motor) para o vei-

culo estático, representado aqui pelo veiculo audio-visual, mudamos não somente de

técnica mas mudamos, igualmente, de percepção do mundo.

A atual junção da ótica à cinemática indica que, se a nossa percepção é prio-

ritariamente tributária da sua velocidade de deslocamento no âmago do meio terrestre,

marinho ou aéreo, paralelamente, cada uma das visões, das imagens do mundo perce-

bido, sejam elas óticas ou sonoras, cada uma dessas visões representam um veiculo, ou

seja, cada uma delas é um vetor de comunicação inseparável da sua velocidade de

transmissão. E mesmo por essa razão que essa tecnologia ancorada a visões de mundo

que se efetivam por meio da instantaneidade oferecida pelos veículos transmissores, ins-

tancia-nos a abandonar a velocidade com a qual nos acostumamos a conceber as esferas

e instâncias do poder decisório politico. Podemos até vir a fazê-lo, por livre escolha, mas

não sem uma análise e critica conseqüente ao modo de vida decidido pela maioria. Na

verdade, se a positividade do fenômeno da circulação da informação presta seu pres-

tigio à divulgação de idéias como as de democracia e participação que têm a intenção de

fazer-se, através desses fenômenos, mais justamente paritárias, ela não nos pode afastar

das consequências perversas dessa aceleração no âmbito social decisório. Estamos num

estado de crise onde a hipercomunicabilidade da mídia 6, supostamente, a imediatez do

poder de informação, bem como a instantaneidade da informação do poder, mas ambas

são igualmente, através do poder de concentração, a concentração do poder.

A pretensão do Estado como produtor de bem-estar parece estar, efetiva-

mente, levando à degradação do espaço e da vida humana. Embora saibamos que a jun-

cdo de um Estado-assistência àquela de um Estado-tirano não se segue como num pos-

tulado clássico, a análise fornecida por Vinho leva-nos a entender que o poder orgânico

apresentado pelo primeiro, parece ir na direção tendencial desse tipo de decadência. Por

outro lado, mesmo que, em alguns momentos, sobretudo em certos enfoques da socie-
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dade americana, Vinho lhes empreste um ar bastante negativo, quer nos parecer que se
ai a indiferenciação é mais acentuada, devido ao igualitarismo de um consumo que,
paulatinamente, vai abolindo as diferenças que estruturam uma cultura, por outro lado,
as promoções de novas diferenças na aceitação por exemplo, de multi-culturalismos, po-
dem levar-nos a traçar um prognóstico mais atenuado a seu respeito.

Efetivamente, estabelecer uma demarcação clara entre os parâmetros que
definem prioritariamente uma sociedade permissiva ou uma sociedade repressiva é
uma das grandes questões da atualidade e, no seu âmago, traçar o papel do Estado, é
uma questão ainda mais intrincada. Com efeito, que distância, que grau de diferencia-
cão é possível ser aceito por uma sociedade sem fragmentar-se ou sem que ela se con-
traia sob a repressão? Ou ainda, que tipo de consenso mínimo é necessário para que
uma sociedade exista sem recorrer a uma intervenção arbitrária do Estado para asse-
gurar sua sobrevivência?

Mas esta e tantas outras questões não chegam a entrar em pauta, detalhada-
mente, no enfoque de Vinho. Ao procurar delimitar o mais claramente possível o afron-
tamento que a cultura contemporânea deve fazer frente à intromissão de um Estado-tec-
nológico, que, subsume uma configuração de Guerra Total, ele traça um panorama de
uma visão do fim que talvez deva ser compreendida metodologicamente como a apre-
sentação discursiva de um mito de transição no relate) do movimento de uma cultura,
de uma civilização.

A missão precipua desta escrita sobre o tempo é a de apontar para um esta-
do de coisas que se movimenta e as mutações que ai estão implicadas, dai que a perti-
nência da dromologia, seria, por assim dizer, aquela capaz de nos mostrar que, a rigor, só
a nós cabe a verdadeira tarefa de lutarmos contra a servidão de poderes claramente in-
vasivos. A nós, de instaurar um agenciamento suficientemente criativo entre visão e
ação, capaz de insuflar A. imaginação social, um desejo de libertação no confronto da
configuração de uma civilização desgastada por promessas de um crescimento econô-
mico progressivo, de uma igualdade mundial utópica ou, até mesmo da preparação pa-
ra uma suposta humanidade mutante. Todas estas são promessas que, obviamente,
apresentam uma frouxidão patente, tanto no seu conteúdo definitório quanto na atribui-
ção de seus supostos predicados, de modo que todos possam melhor aplicar-se ao dese-
jo supostamente partilhado de ser feliz, à sua maneira...
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O território é explorado pela aceleração do deslocamento e, para mover-se a

contrario dessas promessas infirmes causadas através da instantaneidade do tempo real,

ou seja, para organizar uma resistência, é necessário mapear todos aqueles processos,

instrumentos e tendências que procuram nos levar a uma integração social funcional

que pressiona, cada vez mais, este mundo globalizado e finalizado da performatividade

tecnocrata.

Na análise empreendida em Defesas Populares e Lutas Ecológicas, nós já havia-

mos sido levados a repensar a semelhança conceptual entre a essência da guerra, ou se-

ja, a sua condutibilidade, e a categoria da informação através da propriedade que ambas

têm de serem condutoras, transmissoras de um movimento e de, em conseqüência, se-

rem capazes de comunicar uma forma. 0 que, na verdade, estabelecia diferença entre

elas era a presença de

um projeto arrazoado, coerente, que se articula e é proferido no tempo

e no espaço e, através do qual é possível, pela repetição, impor ao

adversário, não o instrumento mas a origem de uma linguagem totali-

tária da História (D.P.L.E., 1978, p.19).

Ao acompanhar o afastamento da caracterização da guerra como aquela da

instantaneidade de um pugilato imediato especializado num território delimitado, para

aquela da detalhada preparação da artificialidade do teatro de operações militares e es-

tratégicas da defesa, vislumbramos a gravidade da mudança. Segue-se, dai mesmo, a

inferência da preocupação de cunho eminentemente politico de que, esse projeto que

deveria ser guiado, em principio, pela complexidade dos confronto e discussões sobre a

multiplicidade de razões que constituem os eixos de um projeto democrático de convi-

vência e habitabilidade planetária, venha a perder tais características quando confronta-

do a uma condutibilidade meramente mecânica do puro poderio, ou seja da coisa mili-

tar, adonada esta A velocidade instantânea de um instrumento que delinea sua forma

sem emprestar-lhe uma devida roupagem critica. E nesse âmbito, por exemplo, que uma

revolução (a dos Cravos, em Portugal, em 1975) arriscaria a nada mais ser que uma es-

pécie de mimetismo e reatualizacão com gestos colecionadores, 141 as experiências práticas de

Lenine, Trotski, etc. (D.P.L.E., 78, p.13).
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Um quadro dentro do qual a guerra surge com tonalidades legalistas ou le-

gitimas, deve-nos pôr em alerta para a existência de um Estado que assume a tendência

a uma idealidade dita pura e dura que se presta, facilmente, a assumir o domínio, na

consecução instantânea da premissa de uma condutibilidade mecânica e não-arrazoada.

E quando a identidade política do adversário não é reconhecida, caminhamos a passos

largos para a efetivação de uma Guerra Total onde essas pseudo-revoluções denotam

como dizia Schlegel uma aspiração misteriosa em direção ao caos que se esconde em toda dire-

ção ordenada (D.P.L.E., 78, p.32).

Ao constatarmos o desmoronamento progressivo da multiplicidade dos sis-

temas de trocas sob o prisma crescente do modo de produção globalizada do planeta, fa-

zemos mais facilmente lugar para uma das hipóteses de Vinho de que a guerra absor-

veu inteiramente sua dialética numa defesa absoluta que seria, ao mesmo tempo, um

ataque absoluto. Assim, quando se observa que os militares portugueses transferem a rea-

lidade do poder revolucionário ao nível de uma civilização do exército (D.P.L.E., 78, p.36), com-

preendemos a inquietação do nosso autor em analisar essa instância militar ela mesma,

na sua perenidade usual, e em procurar esmiuçar, em detalhes, como essa guerra pode,

agora, instalar-se sem combate, pelo puro e simples deslocamento de suas forças de ra-

pidez do movimento. Desacreditar essa força insidiosa é pensar nessa mudança crucial

em vias de concretização e onde o terreno legal, o território politico desaparecem totalmente

para se tornarem os próprios objetivos da luta (D.P.L.E., 78, p.56).

Dessa maneira, a miniaturização do campo politico efetivada através da au-

tomação da dissuasão instalada pela tecnologia militar leva-nos, sob o modelo do capi-

talismo selvagem, a um consumo da proteção que termina por outorgar ao Estado seus

plenos poderes de mediação desse consumo na finalização de um sistema de trocas ad

absurdum. Perdemos, progressivamente, o direito A defesa armada do nosso território,

que nem sequer reconhecemos como território, ou tampouco como nosso e, em conse-

qüência, perdemos também nossa identidade jurídico-política. Paradoxalmente, se não

nos postarmos em defesa desse continuum espacial que é hoje quase que integralmente

logístico, estaremos abandonando um dos únicos redutos de apostas efetivamente polí-

ticas das populações civis.

Ao responder, num artigo, a provocações de colegas que lhe pediam para si-

tuar, mais especificamente, onde e em que lugares se efetivariam essas mudanças no Es-

tado por ele prognosticadas, Vinho diz:
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No meu entender, o Estado ocidental não é um cachorro mais ou me-

nos louco, o cavalo pálido do Apocalipse, mas ao contrário, é um pro-
jeto perfeitamente observável e logo, concebível se decodificamos con-
venientemente e em continuidade, suas ordens, suas mensagens e es-
quemas, devolvendo-lhe assim esse trabalho de informa cão e de con-

trole que ele exerce permanentemente sobre nossa pessoa e sobre a

massa social. Mas, não é suficiente decodificci-lo, é preciso antes exu-

má-lo no seu próprio solo. 0 Estado pode e deve ser tratado por uma
arqueologia imediata, sendo seu lugar bem menos uma geografia hu-
mana e, hem mais uma certa geometria, ou seja, muito pontualmente,
o poder que ele possui de projetar-se no tempo e no espaço (...). A mor-
fologia do Estado é sempre uma anomalia geométrica que se estende e

se repete (P.V., Moralité de la fin, Esprit. Paris, n2 424, p.1084, mai.,

1973).

Vemos que, concretamente trata-se para ele, no tempo atual, de empreender

uma qualificação geral do espaço e do tempo de uma sociedade mundial em devir e

que, para isso, sua empreitada opõe-se a essa desqualificação absoluta do conjunto geo-

gráfico que a utopia de uma pretensa racionalidade do planejamento dos territórios pro-

cura conferir-lhe. A inteligência dromocrática exerce-se agora através de um assalto per-

manente ao mundo e, através dele, A própria natureza do homem. Passamos do domínio

das dimensões, daquele itinerário tortuoso dos cavaleiros, para aquele da geometria do

olhar A partir de um ponto de vista ubiqiiitário. A nova máquina-de-guerra, ao conjugar

o duplo desaparecimento: o da matéria (desintegração nuclear), e o dos lugares (por

meio do extermínio veicular), não mais se interessa pela detectabilidade do curso a ser

seguido mas sim, pela velocidade do móvel aéreo, marinho ou subterrâneo.

Fazemos face a um fenômeno telúrico e técnico de contração de mundo que

nos faz entrar num universo topológico artificial, na medida em que estamos no não-lu-

gar do deslocamento geral dos meios. Ai a automação contrai o espaço como campo de

liberdade para a ação política propriamente dita. Vinho reafirma, no Estado-de-emer-

gência a presença de uma apolitica do pior, ao dizer:
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Desmaterialização do armamento, despersonalização do comando, des-
realização das finalidades da guerra: a questão que nos coloca hoje em
dia o imaterial da guerra é central (...), o Apocalipse não é mais a
guerra nuclear mas a resposta positiva ou negativa que nós trazemos
questão da automação ("L'Immatériel de Guerre", in: Modernes et
Aprés: Les Immatériaux. Paris, Ed. Autrement, 1985, p.211). •

Esta desmaterialização difusa da consistência corpórea da realidade nos
seus múltiplos aspectos já aparece no seu trabalho de 1980, l'Esthétique de la disparition.
Ai ele desenvolve a idéia de que, devido à rápida aceleração dos processos sociais, bem
Como a penetração intrusiva e acelerada dos vetores de transporte e das transmissões
eletro-magnéticas da informação, a violência da velocidade termina por instalar-se no
centro do próprio conceito de realidade. Efetivamente esse tropismo das aparências
fascinou Virilio desde muito jovem, tanto como pintor quanto como mestre-em-vitrais.
Ele nos diz, a esse respeito, que havia compreendido a natureza, não como flores e ár-
vores num sentido genérico mas bem mais como uma forma de movimento que possi-
bilitava que num momento dado, Id onde eu me encontro e vejo simplesmente uma coisa comum,
ordinária, de repente, aparece uma coisa extraordinária (V.H., 97, p.40). É justamente esse
espaço invisível do movimento que desliza e clá a ver o invisível, que passará a ser, para
ele, o testemunho desse potencial não explorado de uma estética do desaparecimento
capaz de renovar a aventura da aparência (não nos esqueçamos de sua filiação de-
clarada a M. Merleau-Ponty...). Se através da aventura constante tramada entre o
aparente e o móvel, constatamos que a geometria realizou uma regulamentação das di-
versas formas de representação, por outro lado, damo-nos igualmente conta, da varia-
bilidade das fisicas existentes no mundo que nos cerca. Assim é que, na expectativa
entre certezas e incertezas dos jogos do mundo na composição daquilo que costumamos
chamar de realidade, Vinho vai discorrer sobre as ausências de consciência As quais
estamos diariamente sujeitos, sobre as teorias fractais de Mandelbrot na valorização do
fragmento, sobre as possibilidades óticas em perpétuas anamorfoses no cent() das me-
tamorfoses cinemáticas As quais nos confrontam os avanços da técnica no âmbito da vi-
são, enfim, sobre tudo aquilo que nos leva a atentar para o misto de encantamento e
ansiedade oferecido na instabilidade do movimento e na polifonia de suas configura-
ções. Ao passar de uma cultura hiper previdente para uma cultura que, paulatinamente,
estabelece um contato desejado com o aleatório, é necessário examinar as condições
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perceptivas dentro das quais se estabelecem os aspectos da duração consciente de cada

indivíduo, bem como avaliar os parâmetros dentro dos quais vai interagir uma psico-

logia da liberdade da ação humana no âmago dessas condições.

Se através de nossas relações individualizadas com o tempo podemos, efeti-

vamente, delinear latitudes rítmicas sul generis referentes As configurações do real, deve-

mos questionar até que ponto a liberdade de ação dada a cada homem poderá inventar

suas próprias tramitações com o real, mas sabendo levar em consideração essa partilha

comum de espaço que lhes possibilita uma convivência planetária. Se a guarda do as-

pecto racional parece ter levado o homem a cultuar um tipo de memória onde vem

colar-se, indiferentemente, um acúmulo de fatos cujas características de inutilidade mos-

tram-se evidentes, a própria análise atenta da tecnologia da comunicação poderá, muito

provavelmente, levar-nos a articular diferentemente nossa organização espistemológica

na ampliação qualitativa do estatuto dessa memória. Com efeito, a descoberta daquilo

que surge como novo depende precipuamente da nossa capacidade de estar atento aos

sentidos, de saber aproveitar a ocasião (do grego, kayrós) para poder abrir um espaço

para a diferença (do grego, apieikes). Vinho parece exortar-nos para que atentemos para

essa conjunção de fatores, na detecção do próprio estatuto que se nos afigura através das

novidades apresentadas pela tecnologia contemporânea.

Damo-nos conta que, através das tecnologias mididticas existe um claro in-

teresse em causar um efeito sensorial de massa, através do qual se possa instaurar, o

desideratum, pelo menos para começar, de uma transparência das consciências mediante

uma espécie de coesão das sensações. Em conseqüência, parece evidente que, todos os

progressos ai obtidos terão um impacto incalculável sobre a ingerência dos diferentes

poderes politicos, culturais e sociais na condução de seus interesses. Se, como preten-

dem alguns, nós não temos pura e simplesmente a velocidade, mas nós somos essa ve-

locidade, enterder-se-d facilmente porque a finalidade do poder perverso seria aquela

de criar um resumo de mundo capaz de propiciar uma ubiqüidade concreta e imagi-

nária, a mais vantajosa possível, na direção de um exercício humano nesse tipo de con-

dução.

Por outro lado, embora compreendamos e sintamos que devemos aquiescer,

de uma maneira ampla, ao status quaestionis desencadeado pelo teor dessas reflexões,

não seguimos a direção de uma certa dose de maquiavelismo na crença do subjugo .das

massas que, por vezes Vinho imprime à sua análise. Pela própria atribuição e mapea-

mento dados à configuração da condutibilidade no interior do processo da movimen-
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tação humana, entendemos que o subjugo vem mormente de um desejo interno ao pró-

prio sujeito, o que, absolutamente, não facilita a questão. Dito de outra maneira, a sim-

plicidade na análise dos fatores de um subjugo das massas A condução imposta pela tec-

nologia mididtica não é compatível com a complexidade do desejo de resumo de mundo

que parece ser intrínseco à própria configuração imaginária humana. Se, como diz Vi-

rilio, a imediatez da informação gera a própria crise, imediatamente, parece difícil, por

outro lado, fazer com que o homem escape, tanto ao desejo quanto A concretude do

efeito desencadeado na ambivalência do inebriamento/aniquilamento de uma vitória/

derrota que podem ser propiciados por essa condutibilidade. Quanto maior o fluxo da

informação, mais consciência temos do caráter fragmentário e incompleto e, talvez mes-

mo por isso, o homem tenha cada vez mais confiado na guarda da sua inteligência e

conhecimento, aos reflexos e As imagens que deles a tecnologia lhe oferece. Podemos ver

nesse sentido que a ilusão cinemática das tecnologias da imagem constitui-se num es-

pelhamento capaz de produzir, instantaneamente, a precipitação da informação como

uma imagem do conhecimento da ciência humana, na tela do computador. Esse espe-

lhamento exarcebado, sem falhas e limitações, termina por produzir não mais uma sen-

sação de descoberta, mas a de uma informação repetida cuja tendência seria a de pertur-

bar, de uma maneira cada vez mais insidiosa, os estímulos da própria observação huma-

na.

Ao saber que aquilo que se mostra na tela tem uma prevalência atestada so-

bre a da reserva de informações que guardamos na nossa memória, Vinho preocupa-se

que passemos progressivamente, através da facilitação das informações mediatizadas e

formatadas pela tela, a querer programar e a ajustar nossa memória de modo a adequa-

la, adequando-nos, cada vez mais facilmente, a esse modelo induzido, supostamente in-

terativo. Constatamos ainda seu cuidado nessa direção, para que não abandonemos

concretamente o percurso da viagem, ao nos entregarmos A vertigem de uma chegada

que 6, na verdade, sem partida.

Se a urgência e gravidade das questões levantadas pelo conjunto de sua

obra faz com que P. Virilio se mostre, por vezes excessivo, nas suas preocupações pros-

pectivas em relação ao enfrentamento da crise na contemporaneidade, acreditamos que

isso se deva bem mais a fatores de retórica discursiva na sua abordagem metodológica

do que a razões substantivas, oriundas de algum tipo de derrotismo doutrinário ou pes-

simismo caracterial.



304

Com efeito, o interesse apaixonado que ele demonstra pelo agenciamento

da teoria da relatividade inscrita, doravante, no paradigma da pesquisa cientifica como

um todo, fa-10 usufruir de uma paixão pela pergunta interdisciplinar numa espécie de

amplitude epistemológica na abordagem dos fenômenos múltiplos aos quais essa arte e

pratica do ingeniu parece lançá-lo no momento atual.

Do pintor e do mestre em vitrais ao urbanista e ao especialista na escrita em

questões do espaço militar e da tecnologia dos armamentos, poderíamos pensar que os

registros da sua percepção dromológica parecem sentir, tanto em amplitude quanto em

intensidade, os impactos diferenciados recebidos nas diferentes áreas existenciais a que

Vinho foi exposto, e através das quais busca uma pluralidade de respostas teóricas, por

assim dizer, numa unidade de vida. Tarefa complexa, poder-se-ia, minimamente, di-

zer...

Sabe-se que na obra escrita, via de regra, essa intenção na palavra nem sem-

pre leva à execução de um ato conclamado pela ação. Assim, no caso da obra escrita de

P. Virilio, nem sempre se aplicará adequadamente essa diversidade proposicional de en-

foques ao escopo da praxis ou àquele dos efeitos ai prognosticados. 0 que, em todo ca-

so, para nós parece de provável execução é que, se pudermos acatar grande parte de

suas linhas de reflexões e soubermos aproveitar as possibilidades criadoras oferecidas

na nossa duração sui generis, estaremos em posse de elementos teórico-práticos que nos

oferecerão alternativas de escolha numa ação de liberação de um subjugo, através do

qual a condutibilidade pura e dura de qualquer novo tipo de totalitarismo, procurará

quiçá submeter as condições de habitabilidade humana dentro de um espaço-tempo ter-

restre.
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Breve Post-Scriptum

Paul Vinho, aos 68 anos de idade, mantém com uma intensa atividade in-

telectual. Quer no âmbito acadêmico (neste ano de 2001 foi agraciado com o titulo de

Professor Emérito na Ecole Spéciale d' Architecture, em Paris); quer no mercado editorial

(entre 1999 e 2001 publicou mais de quatro novos livros); ou na direção e organização de
grandes eventos culturais (Fondation Cartier pour l' Art Contemporain, Paris), nosso autor é

uma figura de presença marcante.

Diríamos ainda que, no exame atento de uma bibliografia pertinente â. di-

vulgação de sua idéias, podemos perceber que o exame e a discussão de seus trabalhos

têm tido um impacto crescente, tanto no mundo cultural europeu (França, Inglaterra,
Alemanha, Itália), quanto no dos Estados Unidos da América do Norte. Resguardando
todo o potencial de surpresa em latência, presente em qualquer registro autêntico de
criação, acreditamos, todavia, que o essencial de sua obra de pensamento está dito nos
escritos aqui analisados.
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