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A) O DISCURSO 

1 - O projecto da Internacional Situacionista pensava 
fazer cair todas as teorias autoritárias que subordinavam 
a iniciativa criadora individual à estratégia hierárquica 
da cultura (Museu-Galeria-Artista-Público), num apelo 
directo à vanguarda completa e real, num espaço men
tal e prático onde a arte não fosse um domínio separa
do da vida. Formada por um grupo de revolucionários, 
artistas e teóricos, numa conferência de 1957 em Itália, 
na pequena vila de Cosio d'Arroscia, pela junção da 
Internacional Letrista (de origem Francesa) e do Movi
mento para uma Bauhaus Imaginista (descendentes do 
movimento Cobra), a I.S. foi um presságio europeu para 
uma nova civilização inteira, "um novo território da 
modernidade"(1), usando na crítica ao mundo uma nova 
linguagem para esse mundo: "Toda a teoria revolucio
nária teve que inventar as suas próprias palavras." (2). 

2 - Foram discursivamente os mais directos possível e, 
na prática, os mais corrosivos dos grupos de vanguar
da, que os conduziu a uma actividade na medida jus
ta da sua radicalidade. Concretizaram o pensamento 
do colapso do mundo, e como críticos sem grandes 
preocupações de reputação, nada os obrigava a apre
sentar desculpas sobre aquilo que faziam ou diziam. 
Politicamente anarquistas, profetas da enfermidade do 
pós-modernismo, tentaram não mentir nos seus pres-

(i) - Daniel Blanchard, "Debord, dans 
le bruit de la catarate du temps", Rev
olutionary Romanticism. A Drunken 
Boat Anthology, City Light Books; 

(2)- Les Mots Captifs (préface a un 
dictionnaire situationniste), Interna
tionale Situationniste #io, pág. 50, 
Março de 1966, Éditions Fayard, 
1998; 
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supostos e encarnar sempre todos os seus argumentos 
teóricos, arrancando da ortodoxia anarquista rasgos 
maiores de expressividade e inteligibilidade, e uma 
adequabilidade sem precedentes entre teoria e práti
ca. Optaram pela opção do discurso aberto, que esteve 
ligado a uma praxis concreta num determinado período 
histórico que, previsivelmente, teria que ser superado(3). 
Na sua escrita revolucionária, o que hoje parece exage
ro não era então mais do que a medida exacta da reali
dade. Esta escrita inflacionada foi também uma escrita 
precisa: nunca nenhuma linguagem tinha soado mais 
inverosímil e menos impostora. 

3 - O seu livro teórico mais importante, A Sociedade 
do Espectáculo, de Guy Debord (a par com o Arte de 
Viver Para a Geração Nova, de Raoul Vaneigem) come
çava desta forma: "Tudo o que era directamente vivido 
se afastou numa representação". A vida precisava, por
tanto, de uma nova vida e de novos discursos para ela. 
Os seus conceitos não eram utensílios estanques: aqui
lo que é hoje predisposto como "ideias situacionistas" 
é somente a reorganização do discurso artístico revolu
cionário e poético moderno, e a sua adaptação prática: 
"A coerência adquire-se e verifica-se pela participação 
igualitária aos olhos de uma prática comum." (4). 

4 - À superfície, pareciam cinicamente fatalistas. A sua 
revista homónima, Internationale Situationniste, ofere-

(3) ' "Queremos a mudança mais lib
ertadora da sociedade e da vida em 
que nos encontramos encerrados. 
Sabemos que esta mudança é pos
sível mediante acções apropriadas", 
Guy Debord, Relatório sobre a Con
strução de Situações, Farândola, 
1997. Documento de 1957 que ser
viu de fundação dos grupos atrás 
referidos; 

(4)- Internationale Situationniste #12, 
1968, Éditions Fayard, 1998 ; 
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cia a visão de um estilo acelerado e tenso, quase rígido, 
necessariamente arrogante, como toda a posição que 
tenta fragilizar as oposições. Na sua nona edição, podia 
ler-se, em letras gordas, "M . Georges Lapassade est un 
Con", uma acusação directa a um editor, que ocupa
va uma página inteira. Em todos os números, fragmen
tos e excertos de artigos de vários jornais eram expostos 
numa secção própria, como que inscritos numa qual
quer Galeria de Especialistas, disposta a provar "os 
novos empregos da opinião", de que a organização 

espectacular{5) não cessava de construir. Em contraparti
da, mostrava fotos dos membros da I.S. em conversação 
ardente sem fim pela noite dentro, enquanto dispunha 
cirurgicamente o seu discurso através de textos de auto
res individuais ou de autoria do grupo, contando coi
sas tão apaixonantes como precisas. Ao mesmo tempo, 
imagens sem sentido de figuras esbeltas ilustravam e 
compunham a sua organização gráfica. A I.S. não que
ria o monopólio das ideias, mas do emprego delas. As 
ideias podiam-se contrariar, as acções não. 

M. GEORGES 
LUPJLSSADE 
EST UN CON 

(5) " " "Toda a vida das sociedades nas 
quais reinam as condições modernas 
de produção se anuncia como uma 
imensa acumulação de espectáculos.", 
A Sociedade do Espectáculo, mobilis 
in mobile, pág. 9; 

5 - O bolo teórico da sua crítica era traduzido pela 
noção de espectáculo, crítica objectiva do mundo exis
tente e das acumulações, exemplo máximo de forças 
retrógradas. Basicamente, era uma extensão e conjuga
ção da alienação de Marx e da reificação de Luckacs, e 
ditava o resultado da separação do sentido da vida pelas 
regras da ideologia e, consequentemente, das regras da 

L'I.S. a semé le vent. 
Elle récoltera la tempête. 
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modernidade e da pós-modernidade. A melhor ima
gem que de pode obter da terminologia espectacular 

é a de George Orwell, no livro "1984", em que colo
ca as multidões a gritar desesperadas, encontrando-
se, no fundo, sozinhas e isoladas. O espectáculo fazia 
das multidões meros espectadores em larga escala, e 
substituía as experiências reais por experiências imate
riais. A sua "eficácia" ultrapassaria aquilo que a histó
ria faria do conceito de "capital", de Marx. A Sociedade 
do Espectáculo estava já no seu estado mais avançado: 
as relações encontravam-se já em si "mediatizadas por 
imagens", e objectivadas. O espectáculo era a sua pró
pria manutenção, e a preservação do falso. Para além 
do mais, as condições visíveis da degradação eram já 
em si a maior acumulação existente. Conjuntamen
te, delineava também a dupla exigência moderna: o 
"ser absolutamente moderno" de Rimbaud, e o dese
jo expresso de Marx de "mudar o mundo". Não curio
samente, no seu documento inicial mais importante, o 
Relatório sobre a construção de situações (6), falava, na 
sua primeira linha, de que era preciso, antes de mais, " 
(...) mudar o mundo.". 

(6) - Guy Debord, Relatório sobre a 
Construção de Situações, edição origi
nal de 1957, edição Farândola, 1997. 
Documento que serviria de prepara
ção para a formação da I.S; 

6 - A Sociedade Espectacular ocupava-se permanen
temente das suas premissas: mudar tudo para manter 
tudo, e nada mudar. A sua recuperação permanente 
existia enquanto mantimento ideológico, desde as ocu
pações urbanísticas até às camadas mais superficiais 
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das suas soluções, como a massificação televisiva. O 
programa real da Internacional Situacionista começaria 
quando a Sociedade Espectacular e a sua Arte acabas
sem: "A grandeza da arte não começa a aparecer senão 
no poente da vida." <7). Começaria com a inversão da 
decomposição e o aceleramento da degradação(8), pela 
construção de situações radicais, até à sua substituição. 
A possibilidade da criatividade colectiva já se anun
ciava nesta decomposição, que seria anunciada por 
Debord na tomada de posse da cultura.(9) 

7- Não havia meias-medidas nem soluções intermédias 
no discurso proclamado. Na linguagem, emancipavam 
o contra-sentido e o desvio, que os justificava na prá
tica. Como com Lautréamont, o plagiato responsável 
confirmava a insubmissão das palavras, dos actos, na 
construção de novos sentidos: "A insubmissão das pala
vras, de Rimbaud aos Surrealistas, revelou na sua fase 
experimental que a crítica teórica do mundo do poder 
é inseparável de uma prática que o destrua." (10). Esta
beleceram uma analogia entre a linguagem e a prática, 
e a clareza como a sua arma mais útil: nunca esconde
ram que essa nova civilização teria que ser arrancada a 
ferros, com esforços megalómanos e, em muitas vezes, 
com desejos inalcançáveis, perturbando, sistematica
mente, a insuportável ordem das coisas, começando 
pelas Universidades, passando pelos novos Estados do 
pós-guerra e acabando na própria linguagem: a arma 

(y)- Guy Debord, A Sociedade do 

Espectáculo, mobilis in mobile, pág. 

151; 

(8) - Guy Debord, Relatório sobre a 
Construção de Situações, 1957, edição 
Farândola, 1997, pág. 12..; 

(9) - " Não devemos recusar a cul
tura moderna, mas tomar posse dela 
para a negar.", Guy Debord, Relatório 
sobre a Construção de Situações, 1957, 
edição Farândola, 1997, pág. 17; 

(TO) - Les Mots Captifs (préface a un 
dictionnaire situationniste), Inter
nationale Situationniste #to, pág.51, 
1965; 
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mais instrumentalizada do velho mundo. Os seus actos 
foram várias vezes entitulados como puras calúnias, 
injúrias ou actos de vandalismo, sempre assumidos 
como actos colectivos. Enquanto existiu fisicamen
te, a I.S. recusou militantes ou discípulos, mas exigiu 
deles essa sua integridade. Apenas se preocupou com o 
empreendimento pessoal que cada um desses indivídu
os poderia oferecer. Nas muitas incursões extremas das 
posições situacionistas, em quase todas, o lado român
tico era claro, e um certo descaramento até. Não dis
pensaram a necessidade da linguagem aforística, a sua 
chama, o seu rompimento, e das setas apontadas pela 
destreza directa, bem como do Desvio, forma sagaz de 
subverter as teorias instaladas. 

8 - O desvio — o détournement —, enquanto técnica 
linguística e poética, excluía a propriedade exclusiva 
do copyright e dos direitos de autor. Era uma técnica 
de furto na mesma medida 
que o cadáver esquisito sur
realista o podia ser também. 
Constatava a possibilidade de 
infiltramento e reutilização 
de toda a produção generali
zada enquanto propaganda. 
Constatava também a falta de 
inovação desse material: desvalorizava-o para depois 
refazê-lo. Esta manifesta indiferença pelo original eleva-
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va a sua operância quanto mais se afastava de uma sim

ples réplica racional. Quando se anexavam duas fontes 

estruturalmente desconexas mas conhecidas, e com a 

estranheza daí resultante fixada, o desvio iniciava com 

isso a sua reformulação, o seu próprio discurso. Com 

esta estranheza pretendida, o desvio enunciava ele pró

prio que era necessário ultrapassar o estado paródico 

de decomposição a que as produções artísticas tinham 

chegado. Tinha directa influência do primeiro Manifes

to Surrealista, onde se sugeria escrever falsos romances 

com uma linguagem sem reservas. 

9 - O resultado era um discurso aforístico e sentenciai. 
O aforismo proporcionava ao mesmo a brevidade pre
tendida e a condensação mas é também uma persuasão: 
a sua forma lapidar convence só pela forma. Recomen
davam a individualidade de Baltazar Grácian, William 
Blake, Saint-Just e de Nietzsche(11), e a radicalidade de 
Rimbaud, Lautréamont e Arthur Cravan. Não se priva
vam de aconselhar novas formas de viver, e até de mor
rer: "O vida, nunca devias ter começado, mas uma vez 
que assim foi, nunca devias ter fim."(12). Resumiram aci
ma de tudo uma sabedoria prática, para enfrentar um 
mundo assente em competições simuladas. 

10 - Incorporaram ostensivamente o diálogo entre a 
prática e a sua realização. "As nossas teorias não são 
mais do que a teoria da nossa vida real" (13). Quando 

Cravan 

Lautréaumont 

(11) - Muitas destas fontes situa-
cionistas eram ligadas a Deus, ou 
eram crentes místicos e medievais, 
como Balatazar Grácian. Outros 
eram socialistas utópicos, ou soli
tários anarquistas. Mas para os 
situacionistas a moral tinha um uni
verso autónomo, e mesmo a paixão 
desmesurada uma regra. Em nada 
ser vulgar, 

(12) - Baltasar Grácian, Espelho de 
Bolso para Heróis, pág. 55 , Edições 
Temas da Actualidade; 

(13J - Internationale Situationniste 
#9, pág. 26, Agosto de 1964, Édi
tions Fayard, 1998; 
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terminou a sua actividade em 1972, a sua realização 
continuará, muitas vezes desvirtuada por utilizadores 
inconscientes, mas em campos experimentais cada vez 
mais abertos. O seu diagnóstico, dado em quinze anos, 
marcaria a história que se lhe seguiu, inclusivamente da 
grande parte das vanguardas (no sentido situacionista), 
por um role de técnicas e meios que continuam acti
vas. Ainda que lhe tenham seguido muitos detractores, 
apelidando-a de elite intelectual, e incorporando-a nas 
próprias malhas que tecera, esse legado formou-se soli
damente como um verdadeiro sujeito histórico, actuan
do à cabeça dos grandes feitos práticos. Se toda a acção 
é condicionada pelo mundo que a multiplica, a acção 
situacionista teve o exclusivo mérito de se reconhecer 
na sua própria teoria, e vice-versa: nos movimentos de 
ocupações de 1968, nas violências estudantis renasci
das, e na sua actualidade renovada, nos movimentos 
desviantes, na desinformação, no plágio, no terroris
mo poético. Muitas vezes, tardiamente. "L'histoire de 
l'IS sera écrite plus tard.» (14). Mas nas suas efémeras 
manifestações, raras como preciosas, foi a vida que 
comprovou esse diálogo. Percebe-se que não houve 
um movimento de procurar a unidade na vida moder
na, mas somente que esta encontrasse esta unidade(15). 
A psicogeografia, um tipo de ciência difusa, era defini
da logo no primeiro número da Internationale Situatio-
nniste como o "(...) estudo preciso dos efeitos do meio 
geográfico(...) sob o comportamento dos indivíduos. 

(14) - Internationale Situationniste 
#12, pág.103, Setembro de 1969, Édi
tions Fayard, 1998; 

f i j j - «la negación Nevada a cabo por 
Debord y sus seguidores de cualqui-
er separación entre actividad políti
ca y artística... condujo en realidad 
no a una nueva unidad dentro de 
la práctica situacionista, sino a una 
eliminación total del arte excepto 
en sus formas propagandista y de 
agitación...», Peter Wollen, New Left 
Review; 
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Era, afinal, a ciência das soluções possíveis, sem labo
ratório mas com objectivos exactos, e determinava-se a 
estudar e a explorar geograficamente e organicamente 
os tecidos urbanos que se apresentavam como possíveis 
de explorar - o palco para a prática - enquanto todo o 
tipo de conduta assim o permitisse. Era, por oposição, o 
inverso da patafísica de Alfred Jarry, a ciência das solu
ções imaginárias por ele criada no início do séc. XX, 
recuperada depois vezes sem conta pelos surrealistas. 
Numa possível curva evolutiva, a psicogeografia con
duzia o espírito à sua pragmatização, primeiro com a 
Internacional Letrista e depois com a Internacional Situ-
acionista, com a diminuição da importância do acaso, 
precisamente o oposto daquilo que os surrealistas con
tinuavam a propor, trinta anos depois do primeiro mani
festo. 

11 - Anos antes, de 1954 a 1957, uma publicação cha
mada Potlatch tinha sido o laboratório teórico da Inter
nacional Situacionista. Saíra 27 vezes, numerada de 1 
a 29 (com um número triplo, 9-10-11). Praticamente 
mensal, dirigido por Conord, Dahou, Wolman, Dahou 
de novo, Fillon (tudo membros da Internacional Letris
ta), era apresentado como o boletim de informação da 
Internacional Letrista, e, no seu último número, bole
tim de informação da Internacional Situacionista. Sur
gia da divisão com o Letrismo, pequeno movimento 
liderado pelo romeno Isidore Isou, desaguado em Paris 



no pós-guerra. O letrismo de Isou consagrava à criação 
o princípio básico para o motor social. A poesia letris-
ta queria chegar ao coração da palavra, reduzindo a 
linguagem ao seu âmago, ao último ponto de redução 
possível. O resultado obtido delineava um tipo de físi
ca hieroglífica de partículas, de escrita abstracta e não 
narrativa, uma forma de arte infinitesimal. Este sistema 
de redução compreendia a crise grave da linguagem e 
da sociedade que a fabricava. Baseou-se também numa 
determinada teoria da juventude. A ideia da juventude 
como categoria que transcende todas as classes sociais, 
que foi capaz de invadir a catedral de Notre Dame(16) e 
proclamar, durante uma missa de Páscoa, um tumulto 
em forma de sermão violento. A juventude, era assegu
rado pelos letristas, seria uma força social, no momento 
em que fossem destruídas todas as disciplinas estéticas, 
totalitárias, religiosas e mistificadoras. A crença desme
surada dos letristas na criatividade emotiva, na organi
zação estética, no seu fim quase paradisíaco, levou à 
cisão natural entre o cepticismo realista situacionista e 
a riqueza prevista pelos letristas nas possibilidades futu
ras da arte. Esta cisão levou posteriormente a uma acer-
rada troca de "propriedade intelectual" entre as duas 
facções que se separariam no início do letrismo: injú
rias entre atitudes puristas, terrorismo poético, técnicas 
cinematográficas e técnicas anti-artísticas. 

fiG) - Sobre o escândalo de Notre-
Dame, ver a descrição pormeno
rizada do jornalista americano Creil 
Marcus, em Marcas de Baton, edições 
Frenesi; 

La Guerre de Ia Liberté 
doit être faite avec Colère 

ptmr i'iiïîeriïiiiirtriiik; l.vUnm» 

ííslíorti, Jâixiiíe*; FÍSUÍÍS, Gíítes ív»ia f Paiíkfe Sir, 
iuy Braest 
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12 - Potlatch era enviada gratuitamente a endereços 
escolhidos pela redacção ou a quem a solicitasse. Nun
ca foi vendida. Precursora daquilo que viria a ser o 
"boom" das edições selvagens dos anos 60 e 70, pro
curava novos lugares na saturação cultural. A palavra 
Potlatch não queria significar nada em especial, como 
também a palavra Dada. Sabia-se que era o nome 
dado a uma festa religiosa das tribos da Melanesia e 
dos índios da América, que consistia essencialmente 
numa troca de prendas. Certos sociólogos, como Mar
cel Mauss, viam no Potlatch a forma primitiva do con
trato e do poder. 

13- Seria, obviamente, a base da I.S.: meio de comu
nicação especial, lapidar e excessivo. Foi introduzindo 
a psicogeografia, breves descrições da deriva, as guer
ras civis, os insultos que se viriam a tornar tão caracte
rísticos da revista I.S., apresentações cruéis de antigos 
membros ou análises históricas de insurreições proletá
rias. Reconhecia já na poesia os seus últimos prestígios 
formais, declarava já algumas regras do futuro jogo situ-
acionista, apontava o dedo à "organização dos lazeres" 
em ascensão, programada por uma sociedade francesa 
gaullista cada vez mais semelhante à americana. Men
cionavam grande parte dos teóricos esquecidos: Fourier, 
Sant-Simon ou Tocqueville, assim como lamentavam a 
destruição de ruas e espaços urbanos, (...)" com mais 
agitação que as luzes dos Campos Elísios(...)"(17), que iam 
dando lugar a edificações espelhadas e bancos privados. 

COMMENT M NI CÛSiPRiNB PAS 

Oil UVBÏS SITUATII l i am 

(17) - «Nous déplorons la disparition 
d'une artère peu connue, et cepen
dant plus vivante que les Champ-Éli-
sées et leurs lumières. », On détruit 
la rua sauvage, Potlatch #7, 3 de 
Agosto de 1954; 
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14-Confrontaram o seu tempo ainda bruto com as suas 
contradições: o tempo onde cada repetição tinha os seus 
discípulos, cada regressão os seus admiradores, e cada 
refeito os seus fãs incondicionais. A provocação letrista 
- poesia reduzida a letras e cinema sem imagens - pre
parava uma inflação fatal nas artes. A tendência geral da 
cultura acreditava na evolução da criação de novas for
mas, uma acelerada evolução à volta do vazio - recor
rendo várias vezes a remakes dadaístas, como as várias 
tendências seguintes das artes plásticas vieram compro
var. Era a mesma destreza e o mesmo engenho que anos 
mais tarde seriam vezes sem conta impulsionados con
tra a cultura da decomposição - o pós-modernismo. 

15- O pós-modernismo foi para a I.S. o reflexo teórico 
do conformismo generalizado, e a génese situacionis-
ta implantou as bases reais para a reinvenção de uma 
autonomia para o seu tempo e para este tempo. A auto
nomia e a consequente prática dessa autonomia, o 
desejo da sua reinvenção, tornou-se, com os situacio-
nistas, na filosofia que não delega nenhuma resposta à 
tradição e aos caprichos da modernidade, interrogando 
a própria tradição filosófica num dos seus pontos mais 
cegos, o problema da acção. Muito perspicazmente, 
num texto intitulado "Thèses de Hambourg", de 1961, 
de paradeiro difuso, que nunca chegaria a ser publica
do, pretendia-se redefinir as orientações estratégicas da 
I.S. desse tempo (18), concluindo-se, muito eloquente-

(18) - Que coincidiria com a mudan
ça da I.S. de uma vertente de super
ação e exploração artística para uma 
de superação e operação política; 

(19) - «L'I.S. doit, maintenant, réali
ser la philosophie», citado por Guy 
Debord em Les thèses de Ham
bourg en Septembre, 1961, Annexe 
3, Internationale Situationniste, Édi
tions Fayard, 1998; 
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mente, e numa só frase, "A I.S. deve, entretanto, realizar 
a filosofia." (19). A posição da sua teoria crítica tornou-se 
então, ao longo dos seus anos seguintes, numa emanci
pação dessa teoria na prática, na agitação e na observa
ção, fornecendo importantes impulsos a vários níveis: 
alguns mesmo fora da sua abrangência, como foram as 
generalizações desmedidas de um certo tipo de acção 
inconsequente por certos grupos descaracterizados, ou 
as assimilações que a produção cultural e espectacu
lar abusivamente fazia dessas acções. Outros, mais efi
cazes, consolidaram as bases reais das suas teorias, ao 
nível de organizações, do seu aumento de produção de 
panfletos, ou em mobilizações estudantis que deixa
riam de ter, depois do Maio de 68, o mesmo tratamen
to pela história. Visivelmente insatisfeita, a sua teoria 
compunha agora uma análise substancialmente prática, 
anunciando a maior parte dos seus feitos, os novos pan
fletos, novas incursões, os desvarios estudantis, as insur-
jeições dos países que saíam do colonialismo. 

16- A história feliz da I.S. fez-se num período de cri
ses latentes dos estados burgueses modernos. A sabe
doria prática sempre terá sido a melhor montra da sua 
complexidade. Surpreendidos pela sua frontalidade, 
esses estados o que fizeram foi reagir pela não admis
são desses conselhos valiosos, e inteirar as suas teorias 
de inúmeros defeitos inúteis, entre confusões ideológi
cas e artísticas, sempre com a habitual negligência do 



poder. Jamais uma agitação tão eficaz tinha sido provo
cada por tão escasso número de indivíduos nesses regi
mes que trabalhavam para a modernização. A moral e o 
discurso situacionista tinham um objectivo: nunca per
der a sua compostura, assim como os humores e as pai
xões de espírito, onde a estratégia básica era recuperar 
as condições para o poder dissolvido até à autonomia. 

B) CONTRA A DITADURA DA TEORIA 

í - À informação "distribuída" pelo poder, os situacionis-
tas opunham comunicação, diálogo e prática, " t neces
sário levar à destruição extrema de todas as formas de 
pseudo-comunicação para chegar um dia a uma comu
nicação real directa."(20). O termo teoria era substituí
do por crítica, não uma crítica de pessimismo obtuso, 
mas um utensílio de expulsão das ditaduras de teorias. 
De origem claramente a marxista, mas superando-a. Ou 
tão marxista como Marx, quando este dizia "Eu não sou 
marxista"(21). Depois, o tempo desta crítica seria quan
do a prática tomasse primeiro o seu lugar. 

2 - Pensaram a teoria contra a tradição, rigorosamen
te escalonada, sem recear de preceder num excesso de 
metodologia. Conjugaram uma interessante oposição 
entre um pessimismo latente para com a degradação 

(20) - Thèses sur la Révolution Cul
turel, Internationale Situationniste 
#1, pág. 21, Junho de 1958, Éditions 
Fayard, 1998; 

(21) - Por citação no Le Question
naire, Internationale Situationniste 
#9, pág. 26, Agosto de 1964. "Vocês 
são marxistas? Tanto quanto Marx, 
quando dizia: «Eu não sou marx
ista.»"; 
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progressiva e o desejo expresso de a superarem. Histo

ricamente, continuaram as vias negativistas de inversão 
precedidas por Fourier, Nietzsche, Baudelaire, Lautréa

mont, os Dadaístas na Suíça e na Alemanha, Brecht, 
Heiner Muller, alguns dos Surrealistas, como Péret, e 
Adorno, e alguns aspectos da Escola de Frankfurt. Fize

ram regressar o fantasma da fin idade da filosofia, e do 
seu relaxamento prático, como também o tinha feito 
Sade

(22)
, ao mesmo tempo em que desejavam recriar e 

realizar o acaso exterior e o jogo, termos retirados curio

samente da ultraracionalidade de Hegel. A marcha do 
pensamento situacionista, como o de Sade, incorreu 
pela autonomia absoluta, um quase altar de sacrilégio, 
ou uma qualquer besta canonizada, e pela execução 
de tudo aquilo que a prática exasperava de movimento, 
numa moral completamente sedutora. Não houve vir

tude que servisse a quem não a praticasse, e a excelên

cia deste raciocínio suprimiu todas as argumentações 
fúteis. A autonomia esquecida pela filosofia e pela reli

gião secular viu as suas sementes bem plantadas numa 
certa supressão de costumes, submetendo toda a natu

reza à vontade pessoal, desde a infâmia mais cruel até à 
volúpia mais fogosa. 

3  Atacaram a teoria e a linguagem no momento certo: 
no momento em que elas já não podiam ser prolonga

das com satisfação e operatividade. A teoria representa

va o princípio da nãooperatividade, e submeteriamna, 

(22)  "Quanto mais desejaremos ser 
agitados, mais desejaremos ter emoções 
violentas, mais necessário é dará nossa 
imaginação rédea solta para as coisas 
mais inconcebíveis; o nosso gozo pas

sará assim a melhorar mercê do camin

ho traçado pela mente.", Marquês de 
Sade, A Filosofia na Alcova, pág.72, 
Edições Antígona, tradução de Man

uel João Comes; 
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por Paris inteira, nada mais do que a uma festa perma
nente, a um conjunto ininterrupto de momentos sem 
retornos, onde a fragilidade absoluta da passagem do 
tempo se devia fazer sentir. Quase só nos muros ela res
pirava livre. 

4-Alguns membros da I.S. diriam, em vários momen
tos, durante as décadas de 50 e 60, que tinham atingido 
"o ponto culminante dos nosso tempos...". Anexavam 
essa prática a um determinado tipo de perenidade acti
va, contra uma especulação meramente satisfeita por 
fazer uma oposição simples, sem remetê-la para a exe
cução. Este julgamento sumário da história interpretava 
o mundo na resignação, e exprimia, inconscientemen
te, e de acordo com essa tradição, o seu desinteresse. 
No universo filosófico, a I.S. espremia os últimos resídu
os da esperança do campo conceptual residente, divul
gando finalmente um facto compreensivo, desviando a 
"orientação da conceptual idade" (23) nas suas f o r m u l a - (23) - Th. w Adorno, Dialectique 

„ . , . , . Négative, Pavot, Paris, pág.18,1978; 

coes. Divulgava sem receios a compreensão objectiva 
e materialista, sem deixar recair essa posição na espe
culação marxista tradicionalista. De uma filosofia ima
nente da sua ideia, receosa do momento da expressão, 
a cultura situacionista abriu-lhe a visão multilateral. 
5-Tentaram acima de tudo justificar uma nova ideia de 
felicidade, a que se tinham proposto alguns anos antes 
alguns letristas. Foram fabricantes de situações apaixo
nantes, e de uma nova felicidade, oposta à inerte ima-
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gem que dela tinham, principalmente a praticada pela 
velha Europa: uma regressiva e interditada função de 
liberdade, organizada pela necessidade do trabalho 
continuado. Divertimentos fúteis como o lazer puro, a 
aventura urbana ou o simples não fazer nada enquanto 
função lúdica denunciavam uma estrutura de compor
tamentos que se baseava precisamente na obrigatorie
dade, e que rejeitava na íntegra o tempo de viver. "O 
tempo de viver, contudo, jamais faltará." (24), lembrava a 
Potlatch em 1954. Inclusivamente o esquecimento ocu
pava dentro da I.S. um lugar criativo. Curiosamente a 
última sentença da revista, no seu último número, em 
1969, dirigida a um editor, afirmava tão simplesmente: 
"Esqueça-nos!". A I.S. saiu do silêncio e pretendia fugir 
também em direcção a ele. Sempre o trabalharam bem, 
sem monopólio a defender nem recompensa a esperar. 

(24) - Potlatch #7, 3 de Agosto de 

1954; 

6 - O aspecto convergente da cultura industrial no indi-
víduo-espectador tornou-se um dado adquirido com a 
actividade situacionista. Esta cultura pós-moderna tor-
nara-se um bem especializado de um sector reduzido, 
ao mesmo tempo que propagava a falácia da cultura 
para todos, como um mero produto. O objecto estético 
ou cultural permaneceu estático para ser contemplado: 
o teatro do absurdo, o "nouveau roman", a nova pintura 
abstracta, ou a tardia pop art ofereceram apenas a dis
solução da comunicação real e o fim da arte autónoma, 
num enorme edifício barroco de cópia simples do exis-

QWyA-r-ZL f AáOUS 
/MOMS &M/ÁSAGÉ 
TTOCJTïEJT i~£S 
ùARRœAE*/semfr 
ce UN MiM 
/ASCOAfAMS? 
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tente. Como a publicidade, a cultura congela o indiví
duo criador, que apenas aguarda que ele se sirva dos 
apoios que ela tem à disposição. Esta cultura tornou-se 
num perfeito controlo ordenador dos desejos, e cons
trangedora na aparição de outros novos. 

7 - Num mercado especializado, só ganha aquele que 
possui o seu nicho bem definido. Num mercado que 
alimenta apenas os seus lazeres permitidos, a felicidade 
torna-se uma prática difícil em ambientes por ele con
trolado. Consequentemente, haverá uma prática tanto 
menos concordante com este mercado especializado 
quanto existirem no seu centro activo, respeitante ao 
indivíduo, uma ordem radicalizada na anti-rotina e na 
autocentrifugação moral, onde a sucessão dos compor
tamentos apenas prova de que tudo parece acontecer 
demasiado cedo. Neste sentido, não existem maiorida-
des, ou responsabilidades acrescidas, mas tão só des
responsabilizações de acordos com aquele 

CONSTRUCÇÃO DE SITUAÇÕES 

tipo de organização de comportamentos 

8 - A I.S. inaugurou um conjunto de 
técnicas que beneficiavam di-

1 EXPERIMENTAÇÃO URBANISMO UNITÁRIO 

rectamente este indivíduo já \ 
em automatização crescente e com 
os seus próprios bens em desvalori
zação. Sem ordem de importância, as 
suas construções, como a deri-

JOGO PERMANENTE DESVIO 

ARQUITECTURA 

SITUACIONISTA 
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va, o desvio, a construção de situações, a psicogeogra

fia e outras sem nomeação possível concluíram todas 
que "...é mais importante acrescentar do que suprimir" 
<25)

, e que na estandardização estava a decomposição. 
Quiseram fazer desaparecer o velho mundo e afogar 
o presente. Reuniram esforços desmedidos para a per

manência de novos desejos, contorcendo os aforismos 
estilísticos da produção cultural e as suas preces sobre 
o nada e a sua (anti) realização. Quiseram propor ao 
seu futuro a salvação do naufrágio da expressão, da 
realização da arte e dos objectivos reais. Fundamenta

ram a degradação aparente na ausência de autocrítica 
da sua actualidade, nas medíocres fórmulas pictóricas, 
na impossibilidade da renovação, num pressentimen

to alargado de que tudo que se dissolvia. Debateram

se numa luta contra a morte da vida, vivendo cada dia 
como se cada dia fosse uma vida inteira. 

9  A proposta da criação de situações era o signo 
da vitória do tempo vivido sobre o espaço, a poesia 
assumidamente dentro e para a rua, contra o estilo e 
contra a propriedade concreta de uma sociedade exces

sivamente intrusa, em plena aventura, em mutação de 
ambientes, consecutivamente únicos e irrepetíveis. A 
aventura situacionista opôs dois princípios básicos da 
história da filosofia, entre o tempo histórico de Hegel 
e o tempo em devir constante de Nietzsche. A constru

ção de situações (em situação) foi, de facto, o concei

(2$)  " Os situacionistas e a automa

tização", Internationale Situationniste 
#1, pág. 24, Junho de 1958; 
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to chave de uma afirmação não-dogmática em busca 
da experimentação, a "manifestação sensível da ideia" 
(26), onde o tempo era fixado ininterruptamente. A disso
lução de todas as fronteiras entre arte e vida, a cultura 
que finalmente se manifestasse na rua e nos meandros 
urbanos, onde o tempo era uma conquista necessária. 
As situações, "ambientes momentâneos 
da vida", (ou "o jogo livre das paixões", 
como diria Fourier), momentos vividos 
concreta e deliberadamente, "na transfor
mação numa qualidade passional e supe
rior" demarcavam todos os poderes dessa 
cultura de paixão urbana, em participa
ção, em larga medida, e em construção 
real. A característica do provisório era o 
domínio absoluto da actividade lúdica, e 
de um jogo entre o dever obrigatório da vida trivial e 
as possibilidades de uma vida já não determinada por 
imperativos económicos ou de uma qualquer cidada
nia teatral. Neste quotidiano de soma de insignificân
cias, apenas um quotidiano atravessado pelo escorrer 
do tempo ganharia uma evolução real. O tempo livre, 
que não aquele disponibilizado quinzenalmente todos 
os anos, era facilmente disponibilizado ao cidadão 
déambulante: o surgimento das situações poderia ser 
o último estado de uma verdadeira liberdade artística, 
o último diálogo possível com os poderes da situação 

estatal, omnipresente e ausente, onde "todas as formas 

(26) - Anselm Jappe, Sic Transit Clo-
ria Artis, Anexo 1, in Guy Debord, Edi
tora Vozes, 1999; 

INTERNATIONA) 1 SITUATIONN1STE 

Internationale Situationniste #8 
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modernas parecem ter sido reduzidas a esta medida 
boa e plena do conforto simples e da vida calma, e vão 
substituindo a sanidade mental do homem."

 (27)
. 

ío  Era óbvio o desinteresse entre uma produção 
demasiado coerente, de "privilégio", que seguia os 
parâmetros históricos, e uma outra que ia sugerindo 
determinados pontos extremos de alcance onde qua

se nunca se consensualizava a globalidade a chegar. 
A actividade situacionista nunca se propôs a finalizar 
terminantemente a produção artística. Sempre se refe

riram aos impulsos Dadaístas (mesmo os dos Dadaís

tas berlinenses) como actividades puramente negativas, 
num único sentido, e a outros, como o "nouveau réalis

me" ou a Pop Art, como centros fragmentados de uma 
liberdade aparente, plenos de formalismos, ao serviço 
das pretensões idealistas quase religiosas  a Arte como 
substituto da religião

(28)
. 

11  A vanguarda deste pósguerra, tinham sido os situa

cionistas os primeiros a dizêlo, mascaravase na ausên

cia. Aquilo que parecia destacar um questionamento às 
velhas formas, concretizou antes uma transformação 
para a impossibilidade e impotência. A desintegração 
completa foi a melhor imagem do seu próprio embara

ço e desilusão permanente na supressão dos constrangi

mentos. Aquilo que era abusivamente catalogado com 
os prefixos de neo, pós ou trans, nas modas persisten

(27)  Asgerjorn, Pour La Forme, Édi

tions Allia, 2001 ; 

MWBJànz 
j « J tt;S« »;■ r d J'i 

(28)  «D'autres coirants représent 
typiquement le mysticisme bour

geois dégradé  l'art comme subs

titut de la religion», Réponse a une 
enquête du centre d'Art sócioexperi

mental, Internationale Situationniste 
#9, pág. 41, Agosto de 1964, Édi

tions Fayard, 1998; 
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tes desse e deste tempo, nos restos do surrealismo orto
doxo, do dadaísmo ou do futurismo, foram sempre tão 
incapazes de estabelecer uma posição estruturalmente 
forte para superá-la, como de sobrepô-la uma invenção 
clara. No desenrolar desses ressurgimentos, as consa
grações a estas decomposições atingiram a insanidade 
geral, de que a publicidade massiva parece ser o último 
estado, onde a própria finalização mental, enquanto 
morte formal, invade até hoje as principais discussões 
intelectuais. Neste ponto de dissolução da cultura admi
tida, é ela própria quem vai produzindo a sua negação. 

C) A SOCIEDADE DOS LAZERES 

"A próxima forma de sociedade não se conformará sobre a produção 
industrial" 

INTERNATIONALE SITUATIONNISTE # 7 

1-A transformação das sociedades industriais em socie
dades dos lazeres foi um crescimento quantitativo: a 
seguir ao primeiro carro, veio o primeiro electrodomés
tico, e a seguir ao primeiro electrodoméstico vieram 
os primeiros conjuntos habitacionais. A pauperização 
modernista deixou uma nostalgia vigente para aquilo 
que tinha sido a vida nas cidades: Paris era o bastião 



simbólico desse orgulho de poder viver as cidades, mas 
que mudaria, nos anos 60, para uma situação irrepa
rável. Os situacionistas seriam os primeiros a referir-se 
à sua beleza perdida, " (...) quando, pela última vez, 
ela brilhou com um fogo tão intenso", e ao crescimen
to do tédio nos novos paraísos artificiais. Os cafés eram 
os primeiros palcos desse fogo intenso, onde todos os 
marginais, excêntricos e futuros artistas podiam estar e, 
sobretudo, fazer o que bem lhes apetecesse. Esperava-
se, sobretudo, novas histórias, novos ventos, vitórias ao 
tédio, retornos a um estado quase virgem, segurando as 
referências que a cidade lhes roubava. Gente de toda 
a espécie para destruir os lazeres organizados e cons
truir os outros novos. O que pretendiam era estender 
uma lassidão corpórea consciente a uma greve geral da 
consciência. No princípio, a fusão destas ideias todas 
na I.S. seria o suficiente para anos mais tarde irrom
perem violentos distúrbios, e realizarem, por breves 
momentos, uma quase total demissão de todas as for
mas de poder. 

j íÉm m 

jaime 
vivre 

2 - A alienação, que se manifestara fisicamente no indi
víduo no princípio da eclosão industrial, através da 
miséria do trabalho forçado, representava agora o seu 
conforto inconsciente, "feito confortável", e multiplica
do pelo consumo. A realidade trespassada (o espectá
culo) ocorria agora no plano imaterial das imagens, e 
nessa realidade invertida. O espaço de dominação pas- International Situationniste #7 
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sou a contabilizar também esses trajectos de reificação 
através do inconsciente, e na agressão "desmaterializa
da" do individuo, e das suas práticas comuns de lazer e 
convivência. O tédio era também uma forma de aliena
ção em estado supremo, e o tédio fechava a roda da vida 
pelo seu lado mais impotente: a ausência de actividade. 

3 - Por outro lado, os anos de formação da I.S. constata
ram uma efervescência de um outro "nada fazer", ten
do em conta esse ponto de vista do tédio provocado, 
e não procurado, da vida. "A fórmula para transformar 
inteiramente o mundo, não a buscamos senão errando." 
(29). "O ócio está desnaturalizado", avisava Constant, 
no terceiro número da Internationale Situationniste. 
Ou seja, para a I.S., a generalidade das actividades já 
tinham deixado de ser naturalmente eficazes, manten-
do-se em suspensão inactiva. O ócio desnaturalizado 
era a expressão simples desse tédio. O comportamento 
do ócio não era o mesmo que o comportamento tedio
so. A realização da actividade encontrava-se condicio
nada pela disposição e conjugação de vários elementos 
concretos, urbanos e económicos, e os não concretos, 
os da propaganda inconsciente sobre a vida quotidia
na: não só a erupção de novos e gigantescos 
volumes arquitectónicos, de novas formas de 
comunicação e movimentação dependentes dos 
aglomerados automóveis, da técnica, da produ
tividade, mas também as novidades eternas e as 

(29) - Guy Debord, Oeuvres Cinéma
tographiques complètes, Gallimard, 
Paris, 1994; 

Internationale Situationniste #7 
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possibilidades infinitas da publicidade, e as novas exi
gências supérfluas que se impunham ao indivíduo autó
nomo. Ciente de que este era o período das reformas 
ilusórias, para que nada de substancial realmente se 
alterasse, precisava-se de movimentar o corpo no senti
do inverso da impossibilidade televisionada: "É preciso 
lançar novas forças na batalha dos tempos livres (...) " 
(30), rumo a um tipo de ocupação lúdica dos espaços. Já 
não haviam vontades alheias ao aborrecimento, porque 
esse corpo conformava-se com as condições estéreis 
desse presente. O uso inventivo dessas condições nun
ca seriam empregues através das visões imaginárias do 
turismo inerte, representadas na publicidade pelos esta
dos paradisíacos do conforto, da elegância, da solidez 
ou da durabilidade, e sobretudo num estado geral em 
que não acontecia nada.{3}), mas rasgando a passivida
de colectiva conjuntamente com uma nova emancipa
ção das expressões individuais. A proposta situacionista 
inaugurava a prática do urbanismo unitário, modo con
junto de eliminar todos os ambientes desfavoráveis, 
colocando em primazia a desenvoltura dos criadores, 
numa fusão entre meios e técnicas, entre a libertação 
do tempo passivo e a transformação de novos espaços 
físicos e temporais. 

4 - A oposição situacionista atingia várias formas clássi
cas de poder, entre a Cultura, a Comunicação, o Estado, 
a Religião ou a Economia, representando-as por for-

(30) - Guy Debord, Relatório sobre 
a Construção de Situações, pág. 21, 
edições Farândola; 

(31) - «De l'huile pour bronzer, un 
bon bouquin, mon transistor, et... 
surtout..qu'il ne se passe rien!», Inter
nationale Situationniste #7, pág. 20; 

jiussiss (te niant ; 
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mulações que escorriam dessa crítica: o espectáculo, 
o desvio, a psicogeografia, a construção de situações, 
a deriva. Mas nada mais interessava enquanto a utiliza
ção lúdica da sociedade fosse conservada. Foi na alte
ração dos costumes, até então apenas consumados pela 
manutenção dos lazeres, e na irradiação do ócio, que 
a sua teoria teve maior expressão, precisamente aqui
lo que esses conceitos determinavam: a insubmissão da 
autonomia, que não disfarçava uma leve sede de des
truição do passado e daquilo que ele tinha contribuí
do para o estado presente. A sua tentativa de superação 
não era modesta, mas sempre afectiva. As actividades 
futuras permitiriam o total e livre julgamento das insu
ficiências existentes, numa medida praticável de jogo 
activo, ao mesmo tempo colectivo e individual, selva
gem e livre. 

5- A constituição das sociedades dos lazeres provocou 
uma disposição virtual dos espaços, em regiões inexis
tentes da existência, numa cobertura generalizada, des
de a camada social despersonalizada, até ao indivíduo 
singular, no Reino do Quantitativo(32). Assim como tam
bém a produção industrial encaminhou para os tempos 
de hoje a distribuição não de produtos mas essencial
mente de marcas ou coisas, perfis fantasmas de algo 
que existe para ser distribuído eficazmente. Um mundo 
ilustrado, que incorre de mitos em mitos, desde os perfis 
de beleza até aos totens do consumo. A sociedade dos 

(32) - Titulo do décimo capítulo de 
A Arte de Viver para a Geração Nova, 
Raoul Vaneigem, Edições Afronta
mento, pág.91, Edição original de 
1967; 
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lazeres corrói-se no reinado implacável do espectáculo, 

e com a acumulação das suas representações m. Onde 
antes a produção visionava a construção real dessas 
coisas, na transformação da matéria, hoje é na exten
são fictícia dessa matéria existente que é considerada, 
enquanto notícia e não enquanto objectos concretos, 
qualquer que ele seja. A construção e a definição destes 
objectos são agora a construção da sua imagem, mais 
do que a informação sobre eles. Da comunicação real, 
a nova sociedade dos lazeres desfez-se em subterfúgios 
irreais. 

(33) " "Tudo o que era directamente 
vivido se afastou numa represen
tação.", Guy Debord, A Sociedade 
do Espectáculo, pág. 9, mobilis in 
mobile; 

6 - Por isso, e necessariamente, a verdadeira vanguarda 
artística situou-se nas catacumbas da cultura conheci
da, onde não havia a possibilidade de fuga, mas a cer
teza da permanência. Pela primeira vez, crê-se que o 
homem individual real absorveria o cidadão tornado 
abstracto, e reconheceu as suas próprias forças como 
forças sociais. A urgência da não-falsificação dos com
portamentos dessa vanguarda previa o congelamento 
desse tempo de representação, paralisação desse tem

po cíclico: "O tempo cíclico, é, em si mesmo, o tem
po sem conflito."(34). A criação de situações, a primeira 
incursão das novas técnicas situacionistas pelo quoti
diano, era a exigência da denúncia do tempo estagnado 
e da Sociedade Espectacular. Era, tão simplesmente, um 
"momento da vida"<35), de unificação de ambientes dis
persos ou não. Seguiram-lhe a deriva, exercísio expe-

(34) - Guy Debord, A Sociedade 
do Espectáculo, mobilis in mobile, 
pág.106; 

(35) - Definida primeiramente no 
Relatório sobre a Construção de Situa
ções, de 1957, e, posteriormente, em 
1958, no primeiro número da revista 
Internationale Situationniste, em Défi
nitions, pág.13, Éditions Fayard, 1998 ; 
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rimental que combatia directamente os velhos modos 
de comportamento das sociedades urbanas. Remetia 
à velha fórmula dos surrealistas de tirarem bilhetes de 
comboio ao acaso, e dirigirem-se depois para desti
nos incertos. Contudo, a deriva era mais do que isso. 
Inseria novas características e novas possibilidades, e 
como nunca foi assumida como técnica artística sim
ples, surgia apenas enquanto extensão e dilatação das 
possibilidades da vida quotidiana. Remetia para a dis
ponibilidade da filosofia contemporânea para o quoti
diano, com a fenomenologia e o existencialismo, mas 
não fazia dele mais um lugar abstracto do que um lugar 
físico - não se dispunha apenas mais de uma categoria, 
mas de possibilidades de o alterar. A liberdade na deriva 
era indivisível por planificações ou manipulações, nem 
os lazeres eram "um prazer separado da sociedade"06', 
como parecia querer demonstrar O advento dos tempos 
rapidamente mostraram que a vida quotidiana deveria 
ser mudada, e utilizado como parâmetro para o valor 
dessas transformações. 

(36J - «Critique vivant veut dire éta
blissement de bases pour une vie 
ecpérimentale : réunion de créateurs 
de leur propre vie sur des terrains 
équipés à leurs fins. Ces bases ne 
sauraient être réservées à des loisirs 
séparés de la société.», Programme 
élémentaire du bureau d'urbanisme 
unitaire, Internationale Situationnis-
te#6, pág.17; 
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D) A UTOPIA C O M A N D A A POSSIBILIDADE 

"Os desejos não satisfeitos passam pelos anos de insondáveis maneiras e 
tudo o que depois aparece à superficie não passa de discurso simbólico, 
algo que fica surdo em relação à fonte de onde nasceu e cego em relação 
aos objectos a atingir. Tudo o que fica são desejos sem linguagem: tudo 
o que fica é a história que não foi feita, ou seja, a possibilidade da poesia 
(...). E enquanto a poesia vai sendo feita, a linguagem recompõe-se e per
cebe o seu alvo: a história que foi feita. " 

CREIL MARCUS, MARCAS DE BATON 

i - O ponto mais secreto de toda a actividade da I.S. 
dizia respeito à própria vida de cada um, como que 
guardadas em jeito de preciosidades inalcançáveis. "A 
realidade ultrapassa a utopia" (37), explicava assim uma 
resposta situacionista a uma pergunta de um questioná
rio sobre as suas posições utópicas. Mesmo que visão 
situacionista fosse a de que os "maus dias" acabariam 
por terminar, justificava a tentativa de querer ser ime
diata, e muito próprio de um certo estilo de vida, mui
to para além da imprevisibilidade e da impossibilidade 
utópica. A utopia era apenas um problema para os con
descendentes, e de letargia geral. Obviamente, a inquie
tude da juventude - enquanto nova força social - serviu 
de impulso a desejos sempre recicláveis, seguro de vida 
inquestionável. A utopia acabava enquanto os impulsos 
essenciais continuassem lá: "Já há rebelião em imaginar 
que alguma se pode revelar." <38). Apenas alguma coisa, 
somente um vestígio, um sinal talvez. Seria, como eles 

(37) - Le Questionaire, Internationale 
Situationniste #9, pág. 24, Agosto 
de 1964; 

(38) - Ana de Áustria, citada por Guy 
Debord; 
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próprio afirmavam, o melhor esforço até então de sair 

do século vinte. 

2 - O enorme monstro ideológico da realidade é que 
mantinha a sua transformação como utópica. Parecia 
ridículo querer acabar com as conferências enquanto 
exposição de determinadas considerações intelectuais, 
como forma banal de relações humanas, e como for
mato reduzido de transmissão de conhecimentos. Mas 
a imaginação e o desejo da realidade não foram identi
ficados com a fantasia: foram internamente penetrados 
pelo julgamento real das necessidades exactas. Entre 
imaginação e acção, e as maiores faculdades da origi
nalidade, encontrou-se na vida a faculdade maior de 
uma poesia que nunca tinha sido verdadeiramente leva
da a cabo: a matéria-prima estava ao alcance de todos. 

O crude era a poesia e a possibilidade de explorá-la, e 
era ela que, desde há cem anos, os tinha levado a esse 
ponto. Foi essa matéria que se imaginou ser possível 
realizar, juntamente com o projecto de autonomia, no 
sentido lato da vida quotidiana. 

3 - O prazer corrosivo da I.S. era poder dizer, na épo
ca exacta para isso, que se tinham transformado numa 
espécie de dadaísmo em positivo, remetendo mesmo 
um movimento tão radical como aquele para uma redo
ma de impotência. O dadaísmo, apesar de toda a sua 
força positiva, tinha sido vítima da sua própria ideolo-

Todos 
os Licenciadas do 1ST 

têm colocação 
quase imediata no 

>-r-:-- .-In <:!>• t raba lho 
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gia idealista e anti-histórica. O seu desmando foi o mais 
notável de todos os movimentos e actividades moder
nas, ofuscando inclusivamente os melhores espasmos 
do surrealismo do primeiro manifesto de 1924. Contu
do, a missão situacionista parecia ser ainda mais impor
tante, fornecendo à arte aquilo que na vida haviam 
encontrado: a passagem desenfreada por aventuras sem 
fim, roubando inclusivamente ao dadaísmo e ao surre
alismo os seus maiores ícones e modelos. Entre eles, 
Sade, Lautréamont, Émile Henry, Arthur Cravan e Jac
ques Vaché. Estariam, como estes, onde a criatividade 
fosse realizada e não idolatrada. 

4 - Nesse sentido, eles foram também poetas da sobe
rania do eu. O propósito pessoal variava em oposto 
aos propósitos das novas estéticas ou das mais recen
tes artes. Com estes alertas, os situacionistas imprimiam 
um ataque directo ao Estado, estrutura repleta dos seus 
imaginários de uma soberania imaginada, e forma últi
ma responsável pela separação entre arte e vida. O úni
co pacto que reconheceram foi com eles próprios, e a 
única afirmação exacta e inequívoca que produziam só 
respeitava o próprio indivíduo. 

5 -A vida quotidiana, como espaço de laboratório, pro
vou justificar conclusões rápidas sobre a marcha destas 
ideias, e, em lucidez inversa, da história em si. A ideia 
do fim da arte parecia querer dizer o reinício do senti-



do da vida. O paradigma vanguardista da multiplicação 
das fronteiras da criação, durante a década de 60, nada 
parecia querer dizer aos situacionistas: efectivamente, 
o enorme edifício barroco multiplicava-se ele próprio 
em auto-elogios, com a repetição de elementos frag
mentários, em jeito de auto-flagelação. A resposta a isto 

tudo foi reencaminhada pela crítica da I.S., como que 

somente desviando para si mesmo o curso de um rio 

poluído. 

Internationale Situationniste #1 
Amsterdão palco de estudos 

psicogeográficos 

6 - A arquitectura situacionista era porventura a fron
te mais visível da sua utopia. A construção de ambien
tes arquitectónicos, únicos, não fixos, não era de fácil 
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acepção. De que forma poderiam projectos físicos ocu
par apenas o lugar da variação dos desejos? Acompa
nhando o resto das suas técnicas, a tomada dos espaços 
era considerada mais importante do que qualquer sínte
se formal edificada de algum despacho camarário. Por 
isso, era prestada uma atenção mais respeitada a luga
res perdidos, de paradeiro difícil e esquecido, do que a 
novas propostas dentro das cidades modernas. A uto
pia parecia pertencer sempre àqueles que nas socieda
des se remetiam ao anonimato, e onde ela mesmo era 
já sinónimo de qualidade depreciativa. Neste caso, o 
tempo - ou a passagem do tempo - era uma qualida
de e um agente arquitectural de unificação e tomada 
desses espaços tão imaginários quanto reais, aspiração 
tão afastada de um projecto qualquer de reabilitação de 
espaços (que se consideravam progressivamente perdi
dos) que se encontrava em melhor posição para resgatar 
da vida essa construção sólida. A utopia arquitectónica 
situacionista era a mais segura análise e estabelecimen
to das novas estruturas urbanas. O ponto de resguardo 
da crítica situacionista era precisamente nessa utopia 
- a psicogeográfica - um refúgio de substituição dos 
sucessos históricos pelo sucesso dos seus desejos, com 
uma certa invisibilidade de subversão, mas com a segu
rança fixada da genuinidade. Neste sentido, a utopia 
vista pelos situacionistas era a única forma de acompa
nhar a origem da sua postura crítica, fugindo a uma gló
ria demasiado previsível usurpada pelas vanguardas de 
museu. 



7 - Contudo, são estes museus que estão agora a reco

nhecer a crise das formas enunciada pelas "utopias situ-

acionistas" dos anos 60. E são também estas sociedades 

de mercado que reconhecem que já pouca oposição 

têm por parte de qualquer tipo de arte de vanguarda, 

porque, precisamente, a crítica real, função obrigató

ria a essa vanguarda, deixou de se situar num paralelo 

separado da organização social. Foi o triunfo completo 

da ausência de crítica. 



T>ois 
A PRÁTICA DA TEORIA 

A) SOBRE A OPINIÃO ORGANIZADA 39 

B) SOBRE A P R O D U Ç Ã O 52 
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D) SOBRE A FALSIFICAÇÃO 70 
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"A desgraça dos tempos obrígar-me-á, portanto, a escrever, uma vez mais, 
de um modo novo. " 

G U Y DEBORD, COMENTÁRIOS SOBRE A SOCIEDADE DO ESPECTÁCULO, PÁC. 14; 

A) SOBRE A OPINIÃO ORGANIZADA 

i - O aspecto degradado que a opinião obtém hoje em 
dia, juntamente com a maioria dos postulados edita
dos, em toda a conjuntura que ela quer divulgar (for
matos e meios), consegue guardar impiedosamente os 
seus próprios ouvintes e leitores por zonas intelectuais, 
incoerentes entre si por abandonarem precisamente a 
utilidade da coerência prática, e ao adoptarem uma dis
persão confusionista, especializada por excesso, abu
sivamente democratizada e uniforme, que cabe nesta 
descrição de Hannah Arendt sobre a opinião: "A opi
nião pública, devido à sua unanimidade, provoca uma 
oposição unânime, e, deste modo, mata as opiniões 
verdadeiras em toda a parte."(1). Ou seja, uma rede de 
teorias existente em constante auto-flagelação. Em toda 
a crítica situacionista, a esfera cultural estava assim 
destinada a ter um lugar ínfimo da vida, desde que se 
tinha separado da unidade dessa vida. Ou, como avi
sava Raoul Vaneigem, os valores culturais vão-se adi
cionando até ao seu valor nulo, até à completa não 
criação, numa confusão entre os discursos de Reagan e 
de Platão, o último disco de Cher e a última descoberta 
arqueológica na antiga Suméria, o problema da eman-

Cher 

Reagan 

Platão 

(1)- Hannah Arendt , Sobre a Rev

o lução, pág 278, Relógio d 'Agua; 
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cipação feminina e o casamento real belga, a desinfor

mação assumida do New York Times e a novela russa 
do Kursk, o Kama Sutra ilustrado e os efeitos do Viagra, 
o enfermeiro assassínio de Detroit ou os romances de 
Joan Collins. "Continuamente vemos novidades, dife

rentes em tudo da esperança."
 (2) WJosé Mário Branco, Mudamseos 

tempos, Mudamse as Vontades,!978; 

2Todos os avisos situacionistas continuavam neste sen

tido: a única vanguarda é o desaparecimento da exis

tente. A explosão quantitativa dos raciocínios  num 
mundo produtivo  é equivalente a um mundo cheio de 
marcas ou de produtos: cada vez mais o poder cultu

ral tornouse credor da generosidade empresarial para 
alimentar estes novos signos. A história que ocorreu 
em Maio de 68, em Paris, e que continua, não nasceu 
directamente das escolas superiores da capital france

sa, mas certamente nas histórias secretas e desenfreadas 
das vivências sistemáticas. Não foi a História oficial que 
assemelhou essas obras aos autores, mas as suas vidas 
que encontraram desejos por explodir. A crítica situa

cionista destruiu a hierarquia da crítica. Sem querer ser 
especializada, podia ser tudo. 

3 ■ A educação produz formas encurtadas entre apren

dizagem e instrumentalização, formas maioritárias que 
serão tanto mais generalizadas quanto mais esta classe 
cultural foi sendo obrigada a apresentar os seus interes

ses. Militantes de si mesmo, em imagem de si mesmo, 

'■'"«>
; ■':■■■■■■■ ^ oficia!? fomentado!es da TV 

í i ,' i . 'l S« • t , ! J têí?<ló(f: 
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acreditou-se que seria a glaciação final deste pensa
mento teórico. Enquanto se chega ao declínio da sua 
eficiência, pela via demasiado opulenta e obtusa que 
ele decidiu escolher, não parece coabitar outra dedu
ção que não a sua desintegração real, onde o mito 
da originalidade persiste em iludir: "É certo que este 
momento - talvez o mais dramático da história - abra 
completamente as portas aos demagogos de todas as 
espécies e cores, mas que outra coisa testemunha até 
mesmo a demagogia revolucionária, que necessidade 
de todos os regimes, velhos e novos, «se basearem na 
opinião»?"(3). 

4- Esta opinião organizada presente acarreta duas con
sequências reconhecíveis: a falsificação dos raciocí
nios. Qualquer que seja um produto, no plano material, 
finge manter uma posição valorosa dentro da felicidade 
(principalmente, do indivíduo), assim como neste sen
tido qualquer raciocínio pretende manter uma posição 
importante dentro da esperança do pensamento huma
no. A debilidade desta esperança acompanha a deca
dência do seu mundo como dos seus raciocínios ditos 
mais importantes. A organização dessa opinião presen
te enfileira espectadores, espectadores que "não encon
tram o que desejam, mas desejam o que encontram" (4). 
A organização presente dispõe a conversão da infeli
cidade em algo plenamente satisfatório. Partilha, para 
isso, máquinas mais ou menos reais de transformação 

(3)- Hannah Arendt, Sobre a Rev
olução, pág 281, Relógio d'Agua; 

(4)- Guy Debord, Refutação de todas 
as críticas, tanto elogiosas como hostis, 
até aqui publicadas sobre o filme A 
Sociedade do Espectáculo, 1975, Sim-
mar Films; 
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satisfatória do indivíduo. Escondem, na realidade, aqui
lo que é o seu verdadeiro cavalo alado ideológico, a 
saturação, e vão várias vezes impondo esta saturação 
como a última grande referência. Partem para nomear o 
inominável quando reparam que nada no seu passado 
estava preparado realmente para elas. A emancipação 
da humanidade passa agora pela falta de argumentos 
para se justificar o que ela faz, desde que há muito já 
se perdeu o saber daquilo que ela faz. A opinião orga
nizada não deixa espaço reservado às mentes extre
mistas mais brilhantes? Parece ainda não ter chegado 
o tempo onde um filme como "Heurlements en faveur 
de Sade", de Debord, possa ser difundido em qualquer 
canal de televisão. Inclusivamente, ele pedia para não 
o fazerem, no final da projecção: "Não há filme algum. 
O Cinema está morto. Já não pode haver mais filme. Se 
querem, tenhamos uma discussão.". Curiosamente, os 
produtos cinéfilos disponibilizam-se para serem a últi
ma esperança daquela vanguarda. "Tiveram azar, por
que o programa da nossa época consiste justamente em 
diSSOlver a arte no t e m p o V iv ido . " (5). (jj-«L'Avant-Garde de la Presence», 

Internationale Situationniste#8, 1963; 

5-O projecto pós-moderno da opinião partilha na sua 
generalidade concepções de frustração e cansaço men
tal, e camufla-as nas cabeças consternadas como solu
ções racionais. "Cada um dos parceiros conhece bem o 
outro e trapaceiam desastradamente entre si, acusando-
se mutuamente com grandes berros todas as semanas;"<6). (6;-idem; 
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Esta opinião partiu como um projecto de uma classe 
particular europeia em busca das verdades na ciência, 
na literatura ou na política, ao mesmo tempo em que 
se ia erradicado as grandes metas narrativas obsoletas, 
como o Marxismo ou o Funcionalismo, num período 
convertido pela exaustão, em meados do pós-Maio de 
68. A fase activa da decomposição das últimas vanguar
das - dadaísmo e surrealismo - , e do último fôlego da 
arte autónoma, centrou-se no período da segunda gran
de guerra. A arte sincera só separada da esfera cultural 
chegaria à justeza da prática social. Para os Pós-moder-
nistas, a sociedade produtiva alcançava um estado 
satisfatório de reprodutiva. Esta análise precedeu em 
quinze anos a eclosão do pós-modernismo, que deli
neava explicitamente essa relação com a cultura. Nesta 
cultura onde os signos em reprodução predominavam, 
qualquer distinção entre aparência e realidade perdia-
se definitivamente. 

6- Se havia muito a discutir sobre todas as cadeias espi
rituais em que o culto se encontra extremamente vin
cado, desde tempos mais remotos, que precederam um 
certo materialismo realista da idade moderna, que trou
xe ao homem novo a sua verdade mais perto da sua 
consciência (como o comunismo na política ou como 
o realismo na Arte), não é certo que esta eclosão social 
lhe tenha trazido o sentido prático e real da vida. Tal
vez mais rapidamente do que pensamos, as ditaduras 
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e os déspotas obscureceram essa direcção, que as tépi
das democracias tentam agora travar. Se não há dúvi
das que o cartesianismo colocou-se como pólo central 
do antropocentrismo e dos direitos totais do homem, já 
não é tão certo que, por exemplo, a concepção hegelia-
na da totalidade, estática e basicamente analítica, tenha 
sido tão importante nesse sentido: "Hegel, fez, pela últi
ma vez, o trabalho do filósofo, a glorificação do que já 
existe"(7). Em Hegel temos o tempo trepidamente cícli
co, o valor da ideia do Absoluto, a quádrupla Aliança 
da substância, da causa, da lei e do fim, e uma "gran
de ilusão histórica" <8), um apriorismo transcendental, 
uma filosofia definitiva, feita e assente de uma vez para 
sempre, numa anestesia de construção inabalável, num 
abraço idílico e quase santificado entre várias divinda
des, entre Arte e Política. Obviamente, o seu idealis
mo tornou-se historicamente inconsciente, ao obliterar 
uma teoria prática em favor de uma teoria da prática, 
nunca garantindo por isso uma verdade real. Hoje, a 
inabalável confusão das vanguardas é o reflexo da sua 
instransponível história, que tenta ainda manter a afir
mação dos dogmas do passado e de um Hegel que "já 
não tinha que interpretar o mundo, mas a transforma
ção do mundo." (9). A sua consciência sobre a supressão 
dialéctica entre tantas vertentes opostas, como entre 
Senhor e Escravo(10), não passaria de uma imagem, que 
apesar de necessária, seria substancialmente ineficaz. 
Se conserva o espírito lúcido em relação a um desen-

(y)- Guy Debord, A Sociedade do 
Espectáculo, mobilis in mobile, 1991, 
(edição original 1967, Editions Buchet-
Chastel); 

(8) - Antero de Quental, Filoso
fia, Obras Completas, Universidade 
dos Açores, Editorial Comunicação 

(g) - Guy Debord, A Sociedade do 
Espectáculo, mobilis in mobile, 
1991, (edição original 1967, Editions 
Buchet-Chastel); 

(10) - Ver em F.W. Hegel, Fenomeno
logia do Espírito; 
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volvimento humano que sempre precisou da servidão 

e da obediência, não apenas como uma fase histórica, 

mas como um princípio, foi-lhe terminantemente infiel. 

Conservou-o, ao invés de o modificar e de o usar como 

alteração. 

7 - Enquanto se adquire o infundamento partilhado, 
a raiz das terminologias actuais prende-se definitiva
mente à sua cegueira. Parece normal darmo-nos bem 
com confusões em demasia, mapas traçados em léxi
cos extensos, maravilhas inatingíveis - a lucidez ven
de o seu terreno a essa organização, a um respeito por 
aquilo que não nos é possível compreender nem sequer 
perceber. Cada parcela destas tem uma camada homo
génea desse revestimento que pensa estar certo da sua 
leal existência, em espessuras que parecem lógicas: 
tudo se torna em tudo, e tudo tem o orgulho em ser 
tudo, conseguindo facilmente a sua aprovação só pela 
simples possibilidade de existir. Neste movimento per
pétuo de obtenção, fundada em orgânicas da cultura da 
decomposição e da gestação mental, o primeiro obi
tuário de todas as classes, não parece haver ninguém 
que não possa ser ludibriado, nem ninguém que não 
consiga ludibriar. Tudo é encarregue de fechar os olhos 
impreterivelmente para os desfiles de "concentrados 
terminólogos", e dos "iluminados pensantes", carac
terização mais do que adequada para a nova promes
sa de salvação. Por outro lado, assustamo-nos quando 



alguém emite uma opinião plagiada de outro, receosos 
por as constantes novidades ainda possíveis serem vili

pendiadas. 

8  O termo pósmodernismo parece estar mais ligado 
a um "onda" intelectual do que referente a uma qual

quer escola de filosofia. Sabese que está adjudicada 
a um certo movimento das cabeças francesas e da sua 
ortodoxia, mas também a um novo tipo de liberalismo 

filosófico americano. Parece que tem sido suficiente 
para se instalar confortavelmente em todos os domí

nios especializados da cultura, do teatro mainstream às 
imposturas plásticas, apresentadas nas galerias moder

nas, e proclama em seu bem entender os seus fins orde

nadores: consegue impor como princípio e como fim 
legitimador a sua própria impotência, condição que 
nem os neodadaístas conseguiram sustentar para eles 
próprios. 

9 ■ Este pósmodernismo pretende nomear nas suas 
preces determinadas terminologias faraónicas, qual 
sonho romântico inatingível, no qual prima por vestir 
as maiores distâncias entre objecto e objectivo, vesti

dos de gala e o festejar o quê... E nomear o desconheci

do parece ainda mais hercúleo do que compreender o 
incompreensível, na mesma medida que os surrealistas 
místicos do pósguerra exacerbaram o primeiro princí

pio de Breton: " (...) Só a imaginação me traduz o que 



p o d e ser (...) (11). E é nesta tarefa aberrante que , por um (n) -André Breton, i# Manifesto do 
. . . , . j - . Surrealismo (1924), Edições Sala-

lado, quando procura aprofundar, complexitica, e, por mandrai993; 
outro, quando tenta simplificar, torna-se imediatamen
te obsoleto. Historicamente, o seu trajecto é tão pre
visível quanto a sucessão ininterrupta das vanguardas 
moralistas de agora, e a moral é definitivamente um 
ponto de partida enfadonho que serve de entreteni
mento aos ociosos quando se acomodam às circuns
tâncias, e os pós-modernos tornaram-se, por fim, em 
suavizados actuantes, sorridentes pela mãe cultura que 
vai sustentando os seus filhos dependentes. A globali
zação cultural acompanhou de braço dado o percurso 
deste pós-modernismo, síndroma de serviço das novas 
instituições culturais dos Estados. Todo o panorama 
Pós-moderno estabelece no relativismo uma mais valia 
axiológica, conceptual até, sem perceber que esta insta
bilidade não é potenciadora mas infinitamente decom-
positória. Toda a arte na era da decomposição necessita 
de se inscrever neste quadro axial de identidade, vali
dade e identificação artística. Os discursos das razões e 
justificações vagueiam por âmbitos estritamente simbó
licos. Referenciam a própria impotência e a não-inteli-
gibilidade como mais um dado e um critério. É o que 
leva a artista americana Pae White a pronunciar-se nes
se sentido: "Mi arte preferido es el que no intiendo".(12) M - Art Nowjaschen; 
A pobre moral ressurgiu entre os pós-modernos apenas 
para morrer de vez. 
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io ■ A emancipação pósmoderna, aquela da cultura 
ocidental, tenta estender a inconsistência como o seu 
fruto adorado. Tratamonos como óptimos seres para 

a imagem. É óbvio que a erupção dos fascismos liqui

dou grande parte das aspirações optimistas pósindus

triais (ou pósmarxistas), mas o poder intelectual e das 
mentalidades asfixiouse numa trágica incompletude, 
num ambiente de multiconcessões entre os seus vários 
intervenientes, onde a pertinência foi destruída e a agi

tação esquecida. A emancipação programada deste leit

motiv mental, de constantes novidades, nunca deixou 
de ser, no fundo, solidária com a emancipação do vazio 

autêntico, termo tão em voga por uma série de filósofos 
apanhamigalhas, bem como algumas onomatopeias 
do género "trans" ou "multi", onde se quer explicar tan

to como coisa nenhuma. Como bem queria dizer Fou

rier, tornase tudo tão insuportável quando o carácter 
que lhe é próprio atinge o seu apogeu. Ou como mos

trava também a preocupação de Danto, o póshistórico, 
ou o fim da Arte, ou o pósmodernismo, é algo que exis

te depois de uma consciência, ou depois do sentido. 

n A crença desmesurada na razão deste século parece 
ter congregado em total falência. O arquétipo da per

feição, mito que a ciência teimou em alastrar, não teve 
a sua correspondência no progresso da moralidade. O 
projecto chamado pósmodernista já falhou em alguma 
moralidade real que tivesse querido implantar, e conti
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nua na senda desse mesmo progresso. Percebe-se que 
acção real teve o seu desfalque pela razão tornada mito 
da erupção proletária. A Revolução de Outubro e Aus
chwitz não podem ser a eterna e reconfortante descul
pa de todas as manchas de sangue intelectual que lhes 
seguiram, das metafísicas do não-sentido ao pessimis
mo instaurado, dos conceitos inomináveis às narrati
vas indecifráveis. As vanguardas nunca pararam o seu 
exibicionismo latente, e um exibicionismo mascarado 
na forma vazia torna-se o melhor exemplo da insufici
ência. Os exemplos mais ilustres, do teatro à literatura, 
de Ionesco a Duras, da pintura ao hapenning, de Mon-
drian a Yves Klein, conseguiram aperfeiçoar a dissimu
lação dos seus valores condutores: a concretização da 
transformação pela impossibilidade e impotência, um 
desejo e forma absurda de questionar as velhas formas 
existentes. Formalmente, espelharam eles próprios essa 
situação - é sintomático que os grandes projectos cere
brais tenham tido nos seus títulos expressões tão eluci
dativas como "O fim de...", "O vazio de...", etc., onde a 
linguagem foi tomando até aqui um sentido pouco reju-
venescedor, aliando a desgraça dominante à sua des
graça em suspensão. 

12 - À burocracia racional dos estados, tentou-se opor, 
como mais uma condição, a atenuação das questões 
difíceis, e a contradição e o absurdo como valor, car
burando ao mesmo tempo a extinção de todo o tipo de 
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intimidade. A nossa cultura de sinais intensifica-se com 
o baluarte do pós-modernismo em ascensão, em pre
domínios de condições imateriais, de entretenimento 
e recriação. Este pós-modernismo cria as suas próprias 
condicionantes. Os novos instrumentos não constarão 
deste dicionário amolecido nem do sentido coexistente, 
nem recuperarão nada desta história passiva que ape
nas palreia mitos em eterno retorno. 

13 - O eu da filosofia cristã, por exemplo, do dom e da 
salvação, do dar-se piegas, serviu em grande parte para 
o surto da individualidade pós-moderna. Já não basta
va oferecer o eu à família ou ao estado, para agora ofe
recer o eu a um outro qualquer inexistente, numa falsa 
ética colectiva de horizontes restritos... Os sentidos e 
conceitos lacónicos que são apresentados na maioria 
da pedagogia, universitária ou religiosa, que se resguar
dam na sua seguríssima amplitude invertida, passeiam 
forjando-se a si mesmos. 

14- Uma estética activa deveria deixar de submeter as 
práticas artísticas às especulações filosóficas. Kant opu
nha a universalidade do julgamento do belo ao prazer 
empírico na prova de um vinho das Canárias. Não há 
estética na simples afirmação de um conceito discipli
nado, de identificação de um qualquer regime de pen
samento, segundo práticas sectorialmente divididas 
em actividades específicas. Esta estética nunca consa-
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grou atenção suficiente aos imediatos sensíveis da arte 

de presença: sempre identificou complacentemente e 

imortalmente as obras museológicas, a sua autonomia 

aparente perante os espectadores, e a distinção incri

teriosa de formas de arte segundo as escolhas do seu 

lugar abrigado. 

15 ■ O pior mérito da estética foi fugir gradualmente 
desses factos sensíveis, um princípio anticlassificati

vo, para se estabelecer como ciência básica de classi

ficação generalizada. Com este movimento, a génese 
desse conhecimento perde a sua independência, ao 
estabelecerse como aparência no reino da cultura e 
das representações. Nem sequer conseguir ilustrar as 
diferenças entre os regimes antigos da arte representati

va e uma arte nova onde se exprime todas as possibili

dades da sua matéria própria. Demonstrou mais ainda 
a sua inconsistência quando as novas radicalidades da 
vanguarda não permitiram a sua confiscalidade a esse 
potencial de emancipação, quando se cruzaram várias 
passagens na arte de outras formas mais políticas ou 
não artísticas, restandose ingloriamente a cantar a sua 
própria ruína, nas formas pósmodernas do "não impor

ta como" de Mareei Duchamp. Estas formas auguram o 
seu próprio fim, estendendo até aos limites da dor, da 
impotência e da irrepresentabilidade a sua identifica

ção. Como a artista francesa Orlan, que oferece o seu 
próprio corpo à sua Arte, alterando o seu corpo através 
de mutações cirúrgicas. 



15- Ou por exemplo, quando se oferece aos portugueses 
um programa de reestruturação e despoluição da suas 
cidades, chamado de POLIS (cidade no antigo grego), 
e que só nos podemos lembrar de velhas receitas de 
poder, conservando-nos assumidamente o nome daqui
lo que já se perdeu. Ou então, "Há quem compreenda 
e quem não compreenda, que a luta de classes em Por
tugal foi em primeiro lugar e principalmente domina
da pelo confronto entre os operários revolucionários, 
organizados em assembleias autónomas, e a burocra
cia estalinista, guarnecida com generais derrotados." (13), 
exemplo simples e próximo de uma realidade astuciosa. 

16 - Vê-se bem que o que este projecto pós-moderno 
pretende obter, sendo de tão extraordinário purismo, é 
que nunca ninguém apareça nele como inimigo. 

(13J - Guy Debord, Refutação de todas 
as críticas, tanto elogiosas como hostis, 
até aqui publicadas sobre o filme A 
Sociedade do Espectáculo, 1975, Sim-
mar Films; 

B) SOBRE A PRODUÇÃO 

i -Torna-se reticente a posição de quem queira hoje ava
liar na arte as contradições entre os seus modos de pro
dução e a própria produção em si, entre os seus efeitos 
reais e a forma como é administrado o seu valor, entre 
os falsetes do verdadeiro e as falsidades da verdade <14), 
enquanto o que persiste é a reputação em vez do senti
do, a falsificação em vez do autêntico, nada concluindo 

(14) - "Num mundo realmente inver
tido, o verdadeiro é um momento do 
falso.", fórmula de Hegel invertida 
por Guy Debord, em A Sociedade do 
Espectáculo, mobilis in mobilis; 
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ou realizando daí senão posições complacentemente 

sociológicas, estimando apenas como uma boa agência 

de publicidade estima sobre um produto: esquecendo o 

produto e polindo apenas a sua imagem e exacerbando 

os seus supostos valores correspondentes. 

2 - A evolução da produção retirou aos objectos a sua 
essência e a sua existência consentânea, e marcam 
inclusive esses objectos estéticos que não se relacio
nam pacificamente com a produção, e que fogem des
ta inocência perdida da cultura. A produção ajustada 
com o espectáculo eternamente presente desmoronou-
se por ela própria, assim como as leis desse espectácu
lo são eram defuntas nelas próprias: a materialização 
da ideologia. Toda a realização convicta fora destas leis 
poderá seguramente esperar pela ignorância completa 
à sua existência, na tradição de que tudo o que não é 

falado não existe, ou na de que tudo o que se resume ao 

estilo esquece a sua natureza. E mais uma vez, o estatu
to da produção artística permaneceu e permanece ine
vitavelmente ligado ao estatuto de uma classe e de uma 
hierarquia (também sempre disposta a ser desactivada). 

3-A generalidade do funcionamento das forças históri
cas - que Debord considerava ser o espectáculo como 
a última força fabricada pela história - incluiu a produ
ção dentro da sua estrutura piramidal. Enquanto estru
tura hierárquica de poderes e sub-poderes, não impediu 



de possibilitar-lhe o seu desenvolvimento massivo e a 
visibilidade extrema enquanto objectivo final. "Eviden
temente, se alguém publica nos nossos dias um verda
deiro livro de crítica social, abster-se-á certamente de ir 
à televisão, ou a outros colóquios do mesmo género; de 
tal modo que, dez ou vinte anos depois, ainda se falará 
dele." (15). 

4- A massificação histórica chegara, como se preverá, 
ao seu último reduto resguardado: a arte, anti-produti-
va e anti-industrial. Obviamente, toda a obra situacio-
nista, e, em particular, a de Debord, vencia a letargia 
deste modo funcional das coisas, e inclusivamente da 
tradição histórica; Venceu, principalmente, porque agiu 
efectivamente de um determinado ponto de acção, que 
lhe foi favorável na verificação dos seus alicerces de 
conduta, ou seja, fora do âmbito dessas forças históri
cas, que no seu tempo, nunca conseguiu envolvê-las ou 
camuflá-las. Hoje, talvez inevitavelmente, vai havendo 
uma produção que, no seu revestimento, poderia ser 
considerada situacionista, mas que, no seu fundamento 
e base, conseguem ser na mesma medida uma banali
dade dominante, tão absentista como contos infantis de 
natal.<16) A cultura Kitch é disso exemplo, bem como a 
publicidade: são a exacerbação ridícula de potenciais 
poéticos ou imaginativos. Permitem apenas que a forma 
adquira todos os valores possíveis, mesmo os da recu
sa ou os da autonomia. Não oferecerá dúvida a nin-

(15) - Guy Debord, Comentários sobre 
a Sociedade do Espectáculo, mobil-
is in mobilis, 1995, pág. 115, edição 
original Gérard Lebovici 1985; 

(T6) - Os prá-situs, ou os partidários 
das ideias situacionistas, tiveram e 
continuam a ter uma existência rel
evante. Pelas melhores e pelas pio
res razões. No início, e depois da 
desagregação da I.S., algumas per
formances espectaculares eram mui
tas vezes realizadas sob a égide 
dessa nomenclatura. Hoje, alguma 
dessa "salvaguarda ideológica" con
tinua presente para melhores fins, 
como em algumas organizações ou 
métodos realmente radicais; 

54 



guém as diferenças imensas entre escritos teóricos de 
demonstração e outros com consequências reais prá

ticas, de alerta, de aviso concreto, que preferiam com 
certeza conseguirem explicar e entender a sociedade 
em que se inscreveram, mas que por isso mesmo, não 
conseguem fugir a sistemas ideológicos que os contra

taram, e que se tornam inúteis em agitação prática. 

5 ■ Basicamente, toda a actividade dissidente pode ser 
acomodada, tornada num produto útil. A arte Moderna 
pretende ser negativa, crítica, inovadora, assim como é 
imediatamente (na maior parte das vezes), assimilada e 
aceite, integrada e consumida. Como qualquer arma, 
a Arte pode ser voltada para si mesma e para quem a 
usa. 

6 "É necessário que possa declarar mau, perante a estu

pefacção indignada de todos aqueles que o acham bom, 
o próprio centro do mundo existente, descobrindolhe 
a natureza exacta."

 (17)
. Nisto é declarado a eficiên

cia prática. É também a declaração de que a vanguar

da deixava de ter uma função realmente subversiva. A 
vanguarda, principalmente a . s a r s i i s H o ; 

sua teoria, esqueceuse que w . , / 1 / f / ) / % / / ) / * 
deveria ser, antes de tudo, 

(17J  Guy Debord, Comentários sobre 
a Sociedade do Espectáculo, mobilis 
in mobilis, pág. 119, edição original 
Gérard Lebovici 1985; 

uma vanguarda de jogo e 
prática. A classificação e a 
descrição  derivadas da pro

dução  levaramna a estrei

tar o seu próprio prazer de 
actividade. 

iiplomottque *s)-> 

Trabalho 
sob o capitalismo 

lim crime nerteito 
A Subversão Simbólica 
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7 - Por outro lado, se se brincava jocosamente na arte 
com a mentira, e que só à arte e ao artista era permitido 
mentir, é com terrível lucidez que se verificava que ela 
se ia mentindo a si própria, e descia até à fabricação das 
coisas mais triviais, como se fosse uma qualquer fábri
ca da Malásia a construir telemóveis de plástico para 
crianças. Não há já exigência onde a satisfação material 
cobre todos os impulsos e fabrica e constrangimento. E 
que pior satisfação material é esta onde o Kitch atinge 
já muito mais do que uma corrente artística: surpreen
de com toda a sua amplitude todas as possibilidades no 
reino da criação e da produção. Alguns teóricos, como 
Regis Debray, conseguem mesmo glorificar a superfi
cialidade da mensagem de hoje, ao remeterem para os 
meios tecnológicos ilusórios a sublime importância da 
forma.(18). Recentemente, Debray inventou uma ciência, 
como no século passado se inventou a "sociologia". Ins
tituiu a "midiologia", instrumento destinado não a estu
dar o funcionamento, ou o poder dos media, mas, mais 
exatamente, como o apoio dos discursos (pergaminhos, 
papel, computador, folhetos, cartazes, jingles, vídeo, 
canto, pintura, etc.) modela este discurso. O midiólogo 
surge, então, como alguém que relaciona a forma (sig
nificante) com o conteúdo (significado), traçando rela
ções de causa e efeito, com a ousadia trans-disciplinar. 
Neste sentido, o meio é a mensagem. E esta Estética da 
forma, restrita ao tempo de exposição, acaba refletin-
do-se no que mais tarde vem a ser a Publicidade - a 
comunicação de massas da Indústria Cultural contem
porânea. 

(18) - "El hombre descubre su reali-
dad a través de la ilusión", Régis Deb
ray, "A Propos du spectacle: Réponse 
à un jeune chercheur", Le Débat # 83 
(mayo-agostoi995); 
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8- Aquilo que a arte consegue realmente fazer é mentir, 
ao apresentar, no seu catálogo aparentemente diversifi
cado de tendências progressistas, espíritos iluminados 
e cabeças pensantes, uma coerência real de uniformi
dade incompleta porque se submete às leis de uma 
governação mental que vai eliminado eventuais boas 
excepções. Na realidade o que ela vai jogando são inte
resses dentro destas leis gerais de funcionamento, e que 
vai mantendo a sua especificação ideológica como o 
FBI ou o FMI mantêm os seus segredos afastados do res
to do mundo: na aparência reina a coerência e simul
taneamente, a incompetência. Esta manobra, como 
concordava Debord, vai dando razão àquelas eventuais 
excepções, e que provam a mentira dentro desta coe
rência integrada: o espectáculo. Simultaneamente pro
paga um estado de decomposição abonatório da sua 
realidade formal: onde tudo se aproveita, para se adqui
rir um estatuto pretensiosamente mágico, discursa-se 
ininterruptamente sobre si mesmo. 

9 - A arte, mais uma matéria especializada desse orga
nigrama geral, perde o seu sentido a partir do momento 
em que se conhece o seu centro de distribuição ordena
dor, a hegemonia de onde já não é possível mais extrair 
qualquer inocência. Inocência que obriga, sabe-se, 
qualquer comportamento ao seu devaneio próprio, legí
timo e autónomo. "Enquanto íamos percorrendo todo 
aquele labirinto de corredores, escadarias e comparti-
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mentos que se sucediam uns aos outros, discutíamos 
acerca das possíveis adaptações daquele espaço; ocu
pávamos o território conquistado e, através do poder da 
nossa imaginação, transformávamos o lugar em exube
rante campo de feira, num palácio dos prazeres onde as 
mais extraordinárias aventuras podiam, enfim, ser vivi
das." (19). Era um devaneio, o próprio Vaneigem admi-
tia-o sem lástima - mas afirmando que "os devaneios 
subvertem o mundo". 

10- O teorema ilustrativo da arte explica a conspiração 

geral, e ele gosta que assim seja. 

11 - Todos os técnicos artistas observam-se e sabem que 
o fazem, demonstrando apenas aqui e ali que sofrem 
influências. Inclusivamente, sofrer influências passou 
a ser cliché dentro dessa conspiração geral. Torna-se 
óbvio que todas as formas podem tomar qualquer tipo 
de direcção, assim como qualquer objecto pode ser 
transformado pela publicidade naquilo que ela quiser. 
Este é o tempo histórico que prova que a medida do 
tempo exacto encontra-se na prática, porque, precisa
mente, foge aos entablamentos que ele próprio propõe: 
a vigilância, a conspiração e a influência, ou, pela sua 
ordem, na sua sequência, previsão e redução. A prática 
mostra o sentido da lógica, e a resolução dialéctica dos 
seus conflitos. O que um certo pensamento consegue 
hoje é o apagamento da personalidade pela utilização 

(ig) - Raoul Vaneigem, Arte de Viver 
Para a Geração Nova, Edições Afron
tamento; 
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da linguagem de uma outra lógica que não a mostra
da pela prática, mas uma outra linguagem consentânea 
com essa redução controlada. 

12 - E o objectivo ficcionado que a cultura tenta criar 
neste indivíduo incipientemente humano é o de o tor
nar mais digno, obliterando as condições reais que lhe 
são oferecidas. O que ela não se recorda de oferecer é a 
exigência dessas mesmas condições e das suas origens, 
e a sua adaptabilidade prática e autónoma na vida, 
cedendo de um modo impotente à sua desfiguração. A 
utopia da cultura desequilibra-se entre a sua aspiração 
inerte e a sua insatisfação precoce, que se desenvol
veu com o rasgo da agressão pós-moderna. Tudo o que 
parece cultural hoje parece mais próximo da demons
tração do que da realização. O que o objectivo cultu
ral traçado por cada indivíduo deveria estabelecer era 
superar o insuperável, um estado negativo em positivo: 
"Somos tão marxistas como Marx disse que não era..:" 

C) O PODER DA HISTÓRIA 

i - Numa sociedade verdadeiramente histórica, o senti
do da cultura seria vivido por todos. Os tempos da I.S. 
vieram, sem dissimular simpatias. Não os tempos dos 
seus desejos, mas dos seus medos. A organização das 



aparências venceu, depois de previsivelmente progre

dir, ciclicamente e rotativamente, à sua própria imagem 
e semelhança: o retrocesso da qualidade, o tratamen

to acrítico da informação, a degradação do trabalho, a 
despromoção da criatividade, a explosão das técnicas 
militares, a economia tornada parasitária

(20)
. O espírito M  «L'économie qu'ils ont Pro

i. i ■ , i . duite les a reproduits à son image.», 

desta história é venerado como uma divindade, e e apl i Raou, Vaneigem, Adresse aux vivants 
cável também ao princípio da omnipotência e da uni ™ h mon qui les gouverne et ioppur

1 tunitédes'en défaire, Seghers, 1990 ; 

ficação, enquanto atributos ideológicos. O poder quer 
sempre entrar na tradição linear da história. As linhas 
da história prontificaramse agudamente a estes precei

tos, cruéis como se previra. Uma aceleração da Histó

ria orientou de grande forma as orientações da I.S., e 
percebem rapidamente a burocracia instalada em todas 
as posições políticas, do maoísmo pósSegunda Guerra 
Mundial ao esquerdismo de Sartre. 

2 Havia uma felicidade aparente e universal que se tor

nava bastante fácil de explicar, em detrimento da expe

riência individual. A invocação da unidade girava em 
torno desta imagem de felicidade, concepção falseada 
pelas conjugações e construções da história ideológi

ca. Nesta postura, o espírito histórico só pôde negli

genciar aquilo que não se produzia na sua totalidade, 
e fomentar uma afectividade submissa do indivíduo, 
concordante entre fetichização e acção. A obstinação 
do universal e da aparência nunca seria a mesma do 
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indivíduo em busca do seu presente. Na elevação do 
universal padronizado, a possibilidade de satisfação 
individual era diminuta, e no turismo imposto às coisas, 
era-lhes retirada a utopia qualitativa. 

3- Nas fatais previsões da administração dessa história 
enquanto arma de manipulação, a ascensão da felici
dade continuava a ser uma ideia bastante incipiente na 
Europa. As prioridades pareciam ser discutidas, mais 
uma vez, no plano das aparências. "(...) Ao despojar-se 
o pensamento do momento da espontaneidade, é anu
lada a sua necessidade." (21). A filtragem da autonomia (21) -Th. w Adorno, Minima Mora-

i 1. lia, Edições 70, pás. 126; 

nao passava pela sua expressão livre, mas por aspec
tos respeitantes a essa organização de poder, e por um 
funcionalismo histórico tépido, sacrificando o sujeito a 
essas precipitações conceptuais e configurações ilusó
rias: nas actividades que lhe era destinado, nos objectos 
com que era obrigado a conviver, e no plano das ideias 
de que era espectador passivo. 

4 - Tentou-se tratar a vanguarda como uma categoria 
histórica, delimitada, como outros movimentos, por 
factos temporais concretos, e que os caracterizavam. 
Algumas considerações gerais tentam atribuir essa exis
tência histórica com uma valorização semelhante ao 
período Dadaísta ou Surrealista, num lugar de coexis
tência histórica pacífica. Outros dividem modernis
mo, vanguarda e pós-modernismo, considerando várias 
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ordens cronológicas e desenvolvimentos paralelos. Não 

se atr ibuiu, porém, muitas vezes, a valorização acerta

da à genuinidade de certas movimentações criativas, 

que, por razões óbvias, nunca se disponibi l izaram ver

dadeiramente a ser essa vanguarda em falta, preenchen

do a lacuna histórica que tanto se discute. A impotência 

da vanguarda verificase por nem ter conseguido pren

derse à lei eterna da sucessão temporal. Adorno consi

derava a arte ela própria um processo histórico, que a 

crise do f im da arte foi ela própria a crise da vanguarda: 

a vanguarda da ausência, como lhe chamava os situa

cionistas, e os seus neodadaístas recuperados, Ionesco, 

Beckett, Sarraute, Adamov e Duras. A visibi l idade histó

rica desta vanguarda apenas se mantinha na maquilha

gem dos seus conceitos e nos holofotes da sua presença. 

"Sendo a cultura o que é, não se podem senão integrar 

dissoluções Umas nas OUtraS."
 (22)

, dissimulações desme (22)  «L'AvantGarde de la Presen

r . 1 ■ • 1
 ce>>

> Internationale Situationniste#8, 
didas para fazer crer sobre o seu suposto valor original. i g63 ; 

5  A qualidade da diferença, na cultura actual, pare

ce sobrevoar demasiadas vezes as separações limite 

entre a subversão e o formalismo completo. A diferen

ça é hoje, no imaginário colectivo, de paradeiro difu

so. A sua alusão parecia pertencer a uma marginalidade 

criativa genuína, intolerável por vezes, que foge a uma 

caracterização estática. Mas a principal confusão esta

belecida nos movimentos da vanguarda actual é sempre 

a dúvida metafórica que povoa sempre algum facto seu 
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criativo e cultural, um paradeiro de existência demasia
do ambíguo: um espaço mental qualquer onde " (...) 
uma notoriedade anti-espectacular tornou-se qualquer 
coisa de extremamente rara."(23). As primeiras páginas 
da Internacional Situacionista mostravam corpos des
pidos de pinups em poses congeladas. Demonstravam 
claramente adoração das sociedades pelos novos cul
tos pela beleza da moda e do cinema. Ilustravam textos 
de crítica para serem levados muito mais a sério do que 
essas figuras virginais. Seguidamente, seria a Pop Art a 
enfatizar esses novos clichés do consumo e da criativi
dade passiva, recuperando os velhos instrumentos de 
controlo de imagem - os mitos intocáveis - sem nunca 
conseguir esconder que a imagem de superfície valia-
Ihe infinitamente mais do que supostas observações crí
ticas de subterfúgio, e que levava o guru Andy Warhol a 
fascinar-se com o mundo dos negócios(24). As relações 
comerciais e de gestão da fama eram o mundo que se 
seguia. 

6- A exploração da beleza matriz no Surrealismo, ini
ciada nas fotos eróticas de Man Ray, terá invalidado a 
presença desse movimento célebre de pertencer a uma 
marginalidade compulsiva, como pretendiam os surrea
listas em uníssono. A questão sexual foi inevitavelmen
te uma questão de "maioria notória", uma maioria de 
domínio latente e estabelecido, que se confundia com 
a presença maioritária de homens no grupo surrealista. 

(23) - Guy Debord, A Sociedade do 
Espectáculo, mobilis in mobile, 1991, 
(edição original 1967, Editions Buchet-
Chastel); 

(24) - "El arte de los negócios es el 
paso que sigue ai Arte.(...) Ser bueno 
en los negocioses la más fascinante 
de las artes.", Andy Warhol, Mi filoso
fia de A a B y de B a A, pág.100, Tus-
quets Editores, 1998; 
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Na altura, podese apenas compreender que a questão 
da marginalidade nunca pudesse ser confundida com a 
da sexualidade. A técnica do "amor louco" surrealista 
esquecia precisamente a questão dos "novos direitos do 
homem", do individualismo separado do género sexu

al. A Internacional Situacionista deixaria melhores pis

tas  as essenciais  para uma futura individualidade: a 
desistência de um certo imaginário para uma repartição 
real dos direitos. 

7 As teses teóricas situacionistas propunham um eter

no retorno, na eterna manifestação dos desejos. O seu 
enterro é demorado, gritando sempre bem alto: "Cons

truímos as bases dos desejos do futuro!". Ao contrário 
dos truques do novo e do velho mundo, conferiram 
uma unidade objectiva a esses escritos, irrepreensível 
na firmeza que inauguravam. Enquanto formulavam a 
sua teoria coerente desta realidade, demonstraram ao 
mesmo tempo a negação dentro da realização conjunta 
da Cultura a que assistia, na libertação pela vida quoti

diana. 

8 ■ A História reclama para a sua própria história um 
encadeamento apático e intocável: uma fórmula previ

sivelmente cíclica, distribuída repetidamente enquanto 
simples mercadoria, que se enclausura na sua própria 
localização. O desenvolvimento do materialismo his

tórico, analisado ferozmente por Georg Luckacs, na 



Histoire et Conscience de Classe, constataria esta con
juntura simples: aquela que tinha sido a melhor arma do 
sujeito proletário no passado, seria agora a arma mais 
falível para o indivíduo autónomo no raiar dos tempos 
pós-modernos, na criação de unidades históricas e tem
porais enquanto unidades perfeitamente descartáveis 
da realidade da história e do tempo: "Os pseudo-acon-
tecimentos que se aceleram na dramatização especta
cular não foram vividos por aqueles que são informados 
sobre eles." (25). É essa intocável irreversibilidade frágil 
na concordância dos nossos tempos, de acontecimen
tos acidentais, não-afinidades reais e tensões irreais que 
conseguem ilustrar na história a substituição da sua 
inteligência pela astúcia em remover os seus próprios 
vestígios, para que nada dela se volte a exigir. A história 
volta a negar-se a si mesma quando o indivíduo perde 
a consciência das suas acções e dos efeitos destas. Os 
indivíduos perdem a sua autonomia quando a história 
lhes retira o papel principal de actores, e lhes configu
ra um papel letárgico quase inconsciente. Obviamente, 
já ninguém saberá desta História, enquanto se mantive
rem os seus desígnios de fazer esquecer. A consciência 
desta história não é a consciência dos indivíduos, mas 
o poder dela sobre esses indivíduos e da sua difusão, 
sob formatos como a Ideologia ou a Propaganda (26). Na 
sua maioria, a consciência demonstrada pela História 
é contra-individual: é sua "tentação" <27) equivocar-se 
nas diferenças entre os instintos, libertação e liberdade, 

(2jJ - Guy Debord, Comentários sobre 
a Sociedade do Espectáculo, mobilis 
in mobilis, pág. 115, edição original 
Gérard Lebovici 1985; 

(26) - "A ideologia é uma falsa con
cepção da história.", Marx, A Ideolo
gia Alemã; edições Avante; 

(27) - Hannah Arendt, Sobre a Rev
olução, Relógio d'Agua; 
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constituição e direito ou luta e leis estaduais: "A dife
rença entre uma constituição que é acto do governo e a 
constituição através da qual o povo constitui um gover
no é suficientemente óbvia." <28). Os seus factos sociais 
são-no maioritariamente construções sociais passivas, 
que afirmam apenas aquilo que lhes é possível, equivo-
cando-se enquanto levantamentos culturais passivos. 

(28) - Hannah Arendt, Sobre a Rev
olução, Relógio d'Agua; 

9 - Poderá ser redutor afirmar que Kurt Schwitters, 
Artaud, Lautréamont, Johnny Rotten ou Rimbaud fala
ram na essência da mesma coisa: pulsão, expressão, 
desejo, raiva, e todos os impulsos autónomos de que 
a vontade individual é capaz. Schwitters, poeta-pintor, 
dadaísta berlinense, transformava qualquer pedaço de 
papel ou bilhete de comboio - tudo o que era deitado 
fora - num Merz, nome dado a todos os objectos plásti
cos ou poéticos intensamente criados por si. Foi o mais 
fulgurante dos dadaístas. Gritava poesia como mais tar
de Artaud gritaria, na sua possessão demoníaca, dentro 
da sua máquina propulsora de espasmos de raiva, numa 
"metamorfose das condições interiores da alma." (29). 
Mas parece realmente que falavam do mesmo. Poderá 
ainda ser redutor comparar os desvarios de Johnny Rot
ten em palco, à frente dos Sex Pistols, nos anos 70 e a 
tenaz fugacidade de Lautréamont, nascido e desapare
cido em tempo incerto em Paris. Um berrava compulsi
vamente para quem o via e ouvia que não haveria futuro 
algum para eles, mesmo para os movimentos juvenis 

(29) - Antonin Artaud, Em Plena 
Noite ou o bluff surrealista, pág.12, 
Frenesi, Lisboa 2000; 
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sedentos de acção tão em voga nessa década. O outro 
limitou-se a esperar, morto, pela história que verificaria 
como algo de tão consistente pôde passar despercebido 
no seu tempo e no seu mundo. É essa também a história 
sobejamente conhecida de Rimbaud, o caso mais fla
grante que a história tenta mas nunca conseguirá domi
nar. E poderá também ser falacioso argumentá-lo, por a 
história ter precisamente o mesmo comportamento de 
encadeamento cirúrgico desses factos. Não surpreen
derá que haja tratamentos por igual em factos substan
cialmente diferentes, pois assim esta história precisa e 
anseia, especialmente com factos que lhe são adversos, 
como foram o caso destes nomes. 

ío - Pelas teorias situacionistas, pouca coisa seria evi
tada por esta história legisladora, mesmo aquilo que 
com destreza tenha adquirido uma linguagem íntima e 
pessoal, completamente diferente daquilo que ela pos
sui nos seus grossos volumes, noticiários diários ou na 
literatura especializada. Os seus aventureiros decidi
ram que o tempo histórico seria o deles, e não outros. 
A incontestável doação situacionista conseguiu relatar 
os acontecimentos por si previstos. Se houvesse alguma 
vez palcos, seria sempre por sua vontade expressa. De 
diferente maneiras, Dadaístas, Surrealistas e Situacio
nistas compreenderam que nada daquilo que eles pro
duziram podia ser integrado nas estruturas a que eles se 
opunham. Ambos trabalharam para o colapso da dis-



tinção entre arte e vida. Até certo ponto, a Arte Moder

na vai confirmando um pouco da decepção dos três. A 
recuperação, de que falava Marx, Schwitters, Luckacs, 
Benjamin Péret, Artaud, Debord e outros, constatouse, 
era inevitável. 

11  A Arte temse escusado a evocar pouco mais do que 
imagens de objectos e das suas qualidades. A tradição 
simbólica emblemática e mitológica atravessou a Arte 
desde os seus primórdios totémicos, quando inicial

mente se pensou em substituir simplesmente a visão de 
algo por um símbolo de uma qualquer linguagem ale

górica. O lugar da Arte é historicamente o da satisfação 
dos desejos, não de um modo directo, mas dessa forma 
imaginária, em jeito de jogo entre a realidade e a ilu

são. O jogo situacionista traçou este percurso de base 
lúdica da Arte, que se iniciara a partir de uma feição 
inconsciente até se configurar numa forma perfeitamen

te consciente. Tinhase chegado, com a sua crítica, ao 
porto das energias finais: "A única causa que apoiámos, 
tivemos nós de a definir e de a guiar. Nada acima de 
nós existia que houvéssemos podido encarar como esti

mável."
 <30)

. Onde antes se via a imagem enquanto con (30)  Guy Debord, Movemonos na 
/ i . i i . i i ■ i noite sem saída e somos devorados 

cepçao valida e impulsionadora para esses deseios do . , c.. _ , , . . , 
r * r r J pelo togo, Edições Fenda, 1984, extrai

homem, a actividade enérgica da Arte perdese quan
 do de oeuvres cinématographiques 

complètes, Camp Libré,de 1974; 

do ela se organiza à volta dessa imagem e de um certo 
tipo de crença numa gestação automatizada. A transi

ção da Modernidade para a PósModernidade o que fez 
foi expandir esta crença e tornála infinitamente discu

tível. 
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12 - Se antes o conteúdo formal era suficiente para reu
nir uma obra da sua função - um retrato exuberante 
de Napoleão seria sempre uma imagem ideológica - , 
hoje não só o conteúdo mas também a forma podem 
ser completamente atravessados por aquilo que a I.S. 
apelidava de separação espectacular, por dividir, atra
vés do espectáculo, qualquer desejo intrínseco válido 
para uma obra, por mais autónomo que seja. O objec
tivo destas teorias, dentro do papel da história, era tor
nar o indivíduo como um sujeito histórico autónomo, 
e não um sujeito dentro dessa história, e permitir-lhe 
"viver como se, de facto, algo dependesse das acções 

de Cada Um. " <31), OU d o desvio das Situações ideo lÓgi - (31) -Creil Marcus, Marcas de Baton, 
r . .. , . 1 • 1 Edições Frenesi, pág.io; 

cas em situações naturais, e forçar a Historia a duvidar 
das suas próprias crenças elaboradas. Equivalentemen
te, seria forçar a arte a deixar de ser "social", no sentido 
em que tudo o que é "social" pertence e está implanta
do no tecido do velho mundo, e apontar-Ihe o epicentro 
exacto do valor da constestação. Não é possível realizar 
a história ou a arte se não for possível suprimi-las. 
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D) SOBRE A FALSIFICAÇÃO 

i  Importa não simular mais uma vez o sentido que a 
falsificação pode tomar. Se ela incorre nesta época da 
glorificação de tudo o que pode existir como utensílio 
de manobra e diversão incalculável, os domínios parti

culares da escolha individual ou colectiva estão cerca

dos por essa forma de sustentação de um gosto cada vez 
mais refinado: refinado de modo a ser, principalmente, 
admirado, e não verificado, por públicos sempre mais 
ou menos determinados a permitirem a contrafacção 
não só de produtos como, na mesma medida e esca

la, de raciocínios. Sem dúvida, estas escolhas deveriam 
resistir à própria tentação dos nossos tempos, que per

mite distribuir objectos plásticos em quantidades mas

sivas para qualquer ponto do globo sem qualquer tipo 
de verificação, digamos, estética, e não somente alfan

degária. Por outro lado, algumas teorias não conseguem 
mesmo evitar o constrangimento e o embaraço suces

sivo de serem desditas pela sucessão dos factos, espe

cialmente pela fácil atribuição dos pensamentos a lotes 
armazenados, dos raciocínios distribuídos pelos consu

midores, e todas as grandes formas de autonomia, ven

dose recriadas e decoradas pela gestão de um fantasma 
permanente da falsificação. Nesta rede imensa de con

flitos e contraconflitos, de gosto e opiniões, em que se 
encontram também todos os tipos de objectos, todo o 
espaço mental adquire uma verosimilhança demasia

novo 
liciíib 

" ™'
:
'""i ' "

. . . ■ 

"K. 'O ; i iw 1", 
Rembr: * 

át. em ÂiBsie 
8 ?iescot>cn<£ c c* uni > 

is it 
d© 

vez o que foi em 1 fv'5 4 .111 : 
Rembrandt tinha: ,8 an<> 
0 museu. A causa 

nprai • 

nunca foram veru 
s. Algim

bago d© tempo,! 
tleudo as suas ser icíhaticas 

■ i . , h i i por isso 
. ■ ■ : ; s ; . . . . . . I M s .íCUS 

;ïli S10S OS T ' X ' U t o  un . 

70 



damente frágil, e dessa debilidade incorre a utilização 
da subversão na alteração das condições existentes, e 
de uma totalidade em que se inscrevem esses conflitos. 
O espaço mental da Internet, por exemplo, é o último 
exemplo da transformação da comunicação anunciada, 
e dos cidadãos em peças virtuais. 

Ponha-se Bonita, Sinta-se Bela 

2 - A falsificação é hoje um instrumento tão útil como 
notoriamente astuto, principalmente para aqueles que 
pretenderem fazer um mau uso da verdade, mesmo 
enquanto criadores fúteis, e que pretendam afirmar-se 
como inovadores. Toda a utopia publicitária rejuvenes
ce diariamente, ao encontrar na adversidade uma qua
lidade, na independência uma virtude, na subversão 
uma forma vendável, e na autenticidade mais uma nova 
proposta de trabalho. E a verdade, quando pura e dura, 
não importa que tenha alguma percentagem de falsida
de, ou que a falsidade (especialmente a dirigista) tenha 
quase sempre tudo de verdade. Tudo se depreende pela 
quantidade de atenção que se quer prender para deter
minado assunto ou objecto, uma atenção mediatizada 
e não personalizada. A falsificação é a presença per
manente da dúvida, mesmo que a sua função seja con-
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seguir acreditar quem a escuta. E sabese que para a 

letargia a dúvida é letal. Algures numa declaração de 

uma conferência da I.S. , Attila Kotany reconhecia que 

um tipo de arte situacionista era então impossível "den

tro das condições dominantes da autenticidade artística". 

3  Nas perniciosas leis de produção, o seu desenvol

vimento adquire então uma rigidez suficientemente 
dúbia: é muito difícil manter uma verdade ténue quan

do é a superficialidade que a vende. Todo o raciocínio 
que se inscreve neste modelo parece esperar a sua pro

pagação na exacta medida que um simples novo refri

gerante também espera: ter público e ter verificaçãc 
suficiente. No que respeita à produção artística, é muito 
fácil perceber que tudo o que reaja ao seu estado actual, 
no sentido que a cultura hoje tomou, seja, naquele sen

tido, um pertinente e geral desvio, respeitando a velha 
fórmula de Proudhon, de que a propriedade sobre algo 
seria sempre o roubo permanente, porque a melhor for

ma de combater a falsificação tratada será sempre tra

tar da falsificação pela falsificação. Ou uma outra regra 
deTocqueville

(32)
, em que são sempre as "criações fan

tásticas que nos fazem sempre lamentar o mundo real". 
As criações fantásticas da era da informação e da falsi

ficação, as promessas de liberdade e opção de escolha, 
fazemnos lamentar agora que quase sejamos obriga

dos a contraílos. Obviamente, numa distribuição pré

programada de produtos, há sempre destinos certos e 

t os yi-
: ih >■■■. : V s : i 

«os a ) ■ 

(32)  Citada por Naomi Klein, em No 
Logo, Relógio d' Água, 2000, pág. 
379, tradução de Pedro Miguel Dias; 
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infalíveis para a sua comercialização. Como nos racio
cínios, em que o resultado será uma evidente auto-cen-
sura prévia da criação, por se pensar antecipadamente 
em possíveis maus destinos. Alguma produção situa-
cionista, maioritariamente a cinéfila, especialmente a 
de Debord e de Gil Wolman (recensão crítica sobre a 
tentativa frustrada de Eisenstein de realizar a prática da 
teoria pura) realizava-se na utilização sistemática de 
imagens desviadas de filmes conhecidos, imagens de 
guerra e outros lirismos, na "impossibilidade de manter 
a arte como actividade superior"(33). A produção escor
ria também frequentemente pela usurpação de trechos 
já existentes de obras mais ou menos conhecidas. No 
livro A Sociedade do Espectáculo podem-se contar inú
meros furtos críticos a Marx, Feuerbach, Maquiavel ou a 
Hegel. Tudo podia servir onde só "a inovação extremis
ta tem justificação histórica."<34). 

(33) ' Mode d'Emploi du Détourne
ment, Guy Debord, Gil J. Wolman, 
Les Lèvres Nues 8, May 1956, Éditions 
Allia, 2002 ; 

(34) - idem ; 

4 - Dir-se-ia da Internationale Situationniste ser a maior 
falsificação oferecida ao mundo pós-moderno, inver
são completa do seu modus operandis e do seu voca
bulário desgastado. Dir-se-ia que foram encontrando na 
ausência de produção - até à greve geral - uma respos
ta válida. Mas a inacção conseguia ser bastante bela, 
aliás. Ainda para mais, quando era explicada pela vida. 
Tudo naquela publicação lembrava a força da poesia 
desprovida de galanteios. Começava por plagiar desca
radamente a La Révolution Surréaliste, revista do gru-
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po surrealista de Breton e do seu Primeiro Manifesto. É 
curioso observar a disposição gráfica de ambas: as duas 
colunas de texto por página, as citações retiradas dos 
jornais da época, as imagens extraídas de publicações 
antigas, e um certo "Bureau Central de Recherches Sur
réalistes", que em tudo fazia lembar o Comité Psico-
geográfico situacionista. Na I.S. há mesmo a existência 
de um pequeno texto chamado Définitions, no primeiro 
número, e de um Questionário(Rêponse a une enquête 

du centre d'arte socio-experimental), no número nove, 
que em tudo remetem para a constante repetição de um 
Glossário surrealista, editado em vários números, expli
cando toda a sua terminologia. Contudo, diferenças 
assinaláveis: desde logo, a revista surrealista começa 
por assinalar fortemente a mitologia esotérica, a "Que
rida imaginação", a "Voz Surrealista", principalmente 
a nível das ilustrações antigas e pinturas dos membros 
surrealistas, que, para além disso, contribuíam sem
pre com textos de cadáver-esquisito e descrições de 
sonhos. Ainda assim, havia já um forte intuito subver
sivo. Lia-se, de André Masson, no número 3, que era 
preciso fazer uma ideia física da revolução. Há mesmo 
uma foto de Benjamin Péret, o número dois do grupo, a 
insultar um padre. Mas em sentido lato, o poder surrea
lista iria progressivamente perder a sua própria destreza 

anunciada, O "nãO-COnformismO absoluto"'35'. (35) - André Breton, Primeiro Mani
festo do Surrealismo, 1924, Edições 
Salamandra, 1993; 
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5- Existem várias formas típicas de inverter as falácias 
dos desejos que a falsificação manobra: as últimas ver
tentes neste sentido procuram, na reformulação de 
velhas mas úteis fórmulas, um activismo que só a prá
tica parece conseguir combater a confecção dos false
tes. " (...) A floresta da história pôs-se em marcha contra 
o seu castelo de cartas falsas (...)"(36), e esse activis
mo consegue, por seu turno, as suas pequenas glórias. 
Várias técnicas novas (in) surgem (-se) com uma des
treza apetecível, dentro de todos os sectores, inclusive 
da malograda publicidade. Existem já diversas organi
zações137' que combatem, pela publicidade, os efeitos 
nefastos da publicidade e do marketing, acompanhan
do outras técnicas de cariz performativo, como o sub-
vertising nas ruas (desviando os anúncios espalhados 
pelas cidades), ou a pirataria cibernáutica. A técnica 
está ao dispor imediato: passa pelo conceito da inter
net em geral, dessa totalidade que agora já permite, 
sem querer, a sua inversão com as sua próprias regras. A 
homogeneização cultural pode virar muito facilmente 
o efeito contra a causa. Ou, como anota Naomi Klein, 
"Pode ter sido contruída pelo Pentágono, mas tornou-
se rapidamente o terreno de jogo dos activistas e piratas 
informáticos."(38). Durante muito tempo, pareceu estra
nha a utilização, na teoria situacionista, de um termo 
demasiado vulgar da cultura, o Espectáculo, enquan
to conceito integrado, mas que funcionou na perfeição 
como propulsor explosivo da inversão das condições 
que o próprio termo sugeria. 

(36) - Guy Debord, Refutação de todas 
as críticas, tanto elogiosas como hostis, 
até aqui publicadas sobre o filme A 
Sociedade do Espectáculo, 1975, Sim-
mar Films; 

(37J - Não interessará aqui listar mais 
pormenorizadamente quem e como 
actuam estas organizações. Apenas o 
que surge e o que se faz, no sentido 
indicado, em termos gerais; 

(38J - Naomi Klein, em No Logo, Reló
gio d' Água, 2000, pág. 387, tradução 
de Pedro Miguel Dias; 
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6  A deriva era uma forma de falsificar a totalidade: a 
totalidade urbana, a totalidade da produção e a totali

dade dos comportamentos  o metroboulotdodot
m
. 

Falsificava muito facilmente toda a expressão ou ati

tude que se tentasse justificar como realmente activa: 
era um procedimento onde várias pessoas obti 
nham um relevo psicológico e criativo da 
malha urbana por onde passavam, ao mes

mo tempo de possibilidades incalculáveis 
e de uma unidade extrema. Falsificava o 
tempo do homem moderno, do homem 
moderno que parecia pouco sensibili

zado à renovação dos mitos alegóricos 
do passado, mas que não deixava de ser 
permeável às constantes novas construções que a 
sua era lhe dava. A deriva combatia o "milagre da reno

vação"
(40)

: o passado nunca teria tanto prestígio quanto 
o futuro que se adivinhava. Atingia vários pontos onde 
a realização artística comum tinha falhado: no conheci

mento directo, no estudo geográfico, na realização ple

na do acaso surrealista, na definição clara dos novos 
eixos dos desejos. A prática obtida nunca poderia ser 
objecto de falsificação, porque os únicos intermediários 
presentes entre a geografia e os indivíduos eram esses 
desejos finalmente prolongados no próprio terreno. 

(39)  Em português, metro  emprego 
 casa; 

# ' ■ 

Internationale 
Situationniste #1 

Plano dos percursos de um 
estudante francês em Paris 

(40)  Mircea Eliade, O Mito do Eter

no Retorno, Edições 70, 1992, edição 
original de 1969; 

7  A tentativa definitiva contra a autonomia chegará 
quando a ciência inscrever na genética os desvarios da 
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publicidade, e estabelecer códigos de copyright, paixão 
electrónica ou privatização linguística, impedindo para 
sempre a reconfiguração cultural. Espera-se, por exem
plo, cada vez mais que a utilização do sample a todos 
os níveis (linguístico, musical ou plástico) seja alvo de 
processos judiciais, por se pensar que é contra-cultu
ral (veja-se os últimos movimentos dos grandes artis
tas contra a distribuição livre de música na Internet), 
da mesma forma que cada Dj independente é obriga
do a pagar os recorte e colagens que faz dos músicos 
internacionais. É isso que facilmente leva a confundir 
técnicas com roubos, e mais uma vez, autonomia com 
pirataria. 

Museu de Serralves - Cornara de Vigilância 
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Correr para onde? 

"Não pode haver liberdade fora da actividade." 

GUY DEBORD, A SOCIEDADE DO ESPECTÁCULO 

A) TEORIA PÚBLICA 

i - A crítica da incoerência e a coerência da crítica não 
pode residir na fixação ideológica da teoria. Tem que 
ser capaz de provocar exemplos, em vez de demonstrá-
los, e confrontá-los em participação e realização direc
ta. Cada situação criada no seu momento (1), temporal 
ou intelectual, não pode pretender a se eternizar, mas 
tem que se apresentar para ser "comentada" (2). Cada 
acontecimento é um dado relativo de transição, assim 

(1)- Termo de Henry Lefebvre. Os 
situacionistas "vexariam" Lefebvre, 
num texto entitulado "Teses sobre 
a Comuna ", acusando-o de utilizar 
este termo como uma cópia do ter
mo "situação". A cumplicidade forte 
entre ambos acabaria com esse tex
to; 

(2)- "As experiências e mesmo as 
histórias que provêm daquilo que os 
homens fazem e sofrem, dos even
tos e acontecimentos, mergulham 
na inerente futilidade à palavra viva 
e à acção viva, a menos que sejam 
constantemente comentadas.", Han
nah Arendt, Sobre a Revolução, 
Relógio d'Agua, pág. 271; 
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como qualquer formulação teórica, e a prática aberta 
inaugura o princípio da desvalorização do sentido está
tico da história: "A teoria não é nada nela própria e tem 
apenas a saber dela própria à luz da acção histórica." 
<3). Porém, a "morte da experiência" deixou o simples (3)- Raoul vaneigem; 
manejo das coisas ao esquecimento pela pura utilida
de das coisas, sem tolerância por outra acção que não 
a permitida pelos movimentos brutais dos objecto ou 
pelos movimentos inflacionados das economias utilita-
ristas. A direccionalidade simples daquilo que era natu
ral pertencer ao indivíduo, responder na autonomia 
dos seus gestos, na possibilidade da experiência, decai 
como decaem os instantes momentâneos existentes 
por esta impossibilidade. O "sistema" da troca directa 
é revestido pelo desaparecimento da doação simplifi
cada, e situa-se hoje inconsciente dos seus ferimentos. 
Significa que este indivíduo, nascendo autónomo, per
de gradualmente a sua singularidade, e entretanto, a 
sua potência para se realizar a si e à sua espécie. Estão 
criadas condições para que se tema muito mais do que 
a morte final, e que se extingam certas propriedades da 
existência e surgirem graves substituições no seu lugar. 
Outrora a clarividência da "dialéctica do tacto" dá o 
lugar à necessária contracção dos comportamentos. Da 
desagregação normativa do início do século à desagre
gação do indivíduo em si, a teoria marcou igualmente 
a sua insegurança no carácter prático. A teoria não se 
pode propor a reformar o cenário sem tocar na vida que 
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as pessoas levam dentro dele. O "artista situacionista" 
situava-se e consagrava-se na interpretação das cidades, 
como os outros à consagração dos textos, na exegese 
das ruas e da mobilidade pura. 

2 - A geração de 68 descobriu algo que poderia ser um 
tipo de "felicidade pública", ainda que parcialmen
te radical. Essa felicidade tinha reminiscências do uso 
situacionista da via pública: entender o espaço aberto 
pelas possibilidades do seu uso, não só das edificações 
públicas e da sua história, mas sobretudo a transposi
ção de uma tradição romântica - Quincey, Baudelai
re e Dickens - e da sua teoria, para o sentido pessoal 
do domínio público. Tomando a via pública, abre-se ao 
homem uma parte da felicidade completa. Tomando a 
teoria como pública, abre-se a via natural da realização 
subjectiva. O panfleto "Da miséria do Meio Estudantil" 
foi o grande exemplo da eficácia da linguagem, onde 
coube o escândalo, a precisão das ideias, a comunica
ção directa e a poesia nas ruas. A grande oferenda do 
artista situacionista - coisa inexistente - não foi a sua 
existência, mas aquilo que se pode fazer com a sua crí
tica. A postura daqueles anos era a de provocar a mais 
pura realidade primitiva: não aquilo que a vida tinha de 
retrógrado, mas aquilo que ela tinha de lisura. 

3 - Grande parte das reclamações de Maio dirigiam-se 
a uma certa adoração das ruas, que deveriam voltar a 



Atelier Popular da Sorbonne 

expressar-se uma fonte de sensações. O poder da práti
ca desmentiu qualquer discurso anterior que se atrevia 
a utilizar termos como actividade, iniciativa ou criativi
dade, para descrever aquela sociedade, sem deixar de 
ser promessa legítima. Os discursos e os formatos que 
mais abateram esta fronteira foram os panfletos, oriun
dos das inúmeras organizações formadas na altura, que 
os distribuíam compulsivamente, e os cartazes, feitos na 
sua maioria por estudantes da Escola de Belas-Artes da 
Sorbonne, afixados consoante a passar dos dias pelas 
ruas e edifícios públicos. Todas as técnicas de afirmação 
individual pública, que se lhe seguiram (e que servem 
hoje de impulso a grande parte dos movimentos des
cendentes de Maio), reconheceram, num momento pre
ciso exaltado, o carácter milagroso da actividade livre. 

4 - A tradição passada dos panfletos tinha, na maioria, 
um teor literário fraco. Para além disso, eram empo
brecidos pela ligação directa a grupos sectoriais ou 
partidos sempre demasiado ortodoxos, que pela sua 
militância ideológica, não passavam nunca da ideolo
gia monolítica. Em raras vezes, os panfletos mais felizes 
surgiam ao mesmo tempo de quem os escrevia, como 
se os acontecimentos tivessem transformado a situação 
até tal ponto que já não fosse possível afrontá-la com os 
meios que se tinham antes. Era isso que acontecia com 
a nova linguagem, em Maio de 68, e que fora surgindo 
um pouco por toda a cidade de Paris, sob novas formas. 
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Esta linguagem, que a acção ensinava, era a lingua-
gem do entusiasmo, de afronta e imediata, não técnica, 
directamente materialista, não funcionalista, e geradora 
de uma violência "razoável". Nem a história consegui
ria desmentir alguma violência necessária para colocar 
em implosão os princípios da hegemonia. 

5 - Os cartazes de Maio, hoje alvo de admiração pelo 
design, tinham mantido uma presença forte na histó
ria da produção artística. O dadaísmo, o futurismo, o 
cubismo ou o surrealismo tinham reproduzido o seu 
próprio estilo na representação tipográfica. O futurismo 
incluía símbolos fonéticos agressivos, o cubismo a jus
taposição de elementos visuais, enquanto o dadaísmo 
preferia não ter nenhuma organização gráfica - aqui 
começavam as primeiras experiências na poesia visu
al: diferentes corpos de letra, frases sem sentido, letras 
que se transformavam em elementos de composição. A 
tipografia caótica, ainda assim, falaria mais alto sobre 
o desespero do mundo mecanizado. John Heartfield, 
companheiro de Grosz e Hausmann no movimento 
Dada em Berlim, e seu co-fundador, terá sido o melhor 
a ter conseguido delinear a linguagem de bons cartazes 
- a legibilidade política, a fotomontagem e a crítica ao 
poder provocavam efeitos visuais poderosos. 

6-Assim como a comunicação high-tech aumentava, 

REFORMES 

M E 

FR0NIÍÉRE5 
:EFRD5Í0N 

83 



a reacção low-tech era a última explosão nas ruas. As 
ruas possuíam uma plataforma única e poderosa: mais 
nenhuma superfície interagia com a vida diária como o 
espaço urbano, nem mais nenhuma forma de expressão 
como aquela que se impunha nessas ruas podia atingir 
o mesmo nível que informações oficiais, cartazes ins
titucionais ou sinaléticas públicas. Este espaço era por 
excelência a galeria realmente comunitária para a arte 
de rua: experimental, não censurada e não comissaria-
da, e em colaboração permanente. Tão imediata que 
se retirada das ruas, algo se perderá. Todos os recantos 
ínfimos podiam ser o seu melhor púlpito. Albergavam 
desde formas mais poéticas até a muita arte de protes
to. Corriam sem tempo previsto mas desapareciamsem 
deixar rastos. 

7 - No essencial, o surrealismo seguia o mesmo proces
so, embora dando muito mais importância à imagem. 
No final, o que interessava era ter, como os cartazes 
dadaístas a anunciar sessões de poesia no Cabaret Vol
taire, uma aparência dinâmica e agitadora, principal
mente os primeiros quinze anos depois do primeiro 
manifesto. O imaginário e a fantasia da arte antiga do 
passado, a arte popular, Arcimboldo, a gravura históri
ca, tudo servia a um surrealismo que, ao mesmo tempo, 
ia progressivamente perdendo o pudor e a carga poéti
ca, para desenvolver um estilo comercial - as suas mon
tagens imaginárias rapidamente ligariam a publicidade 
e o seu mundo de ficção(4). 

(4)- Veja-se a utilização massiva con
hecida do trabalho de Dali ou de 
Miro, que não enjeitaram a que a 
sua produção artística fosse infinita
mente reproduzida em t-shirts, toal
has de banho ou isqueiros; 
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8 - O s cartazes de 68 inverteram muito subtilmente uma 
linguagem publicitária em crescendo que já se tornava 
asfixiante(5), e que seguia regra de "falar cada vez mais 
alto": conseguiram odiá-la o suficiente para saberem 
como invertê-la (o ódio que faltava à Pop Art para se 
tornar em vanguarda séria, nas palavras situacionistas). 
Os cartazes, que obviamente se tornaram hoje míticos, 
elevaram-se acima dessa mitologia criada pelos publi
citários. Todo o tipo de cartaz tinha-se consolidado 
basicamente como um meio de exibição, sobretudo dos 
estilos de moda generalista. Neste caso, nunca antes 
uma forma pública se tinha dirigido tão directamen
te aos desejos prioritários. Tornou-se ainda mais signi
ficativo que a produção destes cartazes fora levada a 
cabo mediante um esforço colectivo e que as cópias se 
tinham feito e distribuído rapidamente. Em termos orga
nizativos, fazia lembrar o esforço singular de Mayka-
voski para traduzir e levar ao público popular as suas 
frases e do Partido Comunista. Os sucessos de Maio, 
perante uma respeitável evolução, foram um meio de 
comunicação viril para uma cidade que queria ver nas
cer de novo, controlando sempre qualquer intento de 
converter aquela actividade em mais um mercado para 
coleccionistas. Os cartazes que o célebre Atelier Popu
lar - congregação responsável pela feitura, impressão e 
escolha dos cartazes - tinham um impacto directo, e a 
sua linguagem era um verdadeiro anúncio popular. 

(S)- Os outdoors gigantescos já há 
muito preenchiam as paredes cita
dinas, e importunavam o quotidi
ano com a sua técnica da "imagem 
eterna". Normalmente aproveitavam 
as falhas urbanísticas e recheavam 
as paredes laterais dos prédios. Pre
visivelmente, o outdoor publicitário 
segue o formato do cinema (o 16:9), 
e inclusivamente alguns já contêm 
movimento, ou ocupam mesmo o 
espectro do horizonte; 

BRISONS 
LES VitUX ENCRENAGfS 
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g - Havia uma urgência em todo este pragmatismo his
tórico: as cidades estendiam os seus tentáculos urba
nos, o glamour teórico continuava inerte, e incursão 
tecnológica pré-fabricava a independência: seguia-se 
o percurso generalizado da privatização geral. A racio
nalização já há muito identificou a produção em massa 
como motor de transformação: esqueceu-se porventura 
de prevenir sobre essas transformações. 

10- "Temos que passar da circulação como suplemento 
do trabalho à circulação como prazer" <6). A autonomia (6)- cuyDebord, A sociedade do Espec-

. . , . . , . tócu/o, mobilis in mobile, 1991, (edição 

que o corpo venceu na propagação do inicio do século original ig67 Editions Bucnet.chas. 
dos meios industriais viu-se hipotecada pela articulação tel'; 

falsa deste mesmo com os meios cada vez mais pode
rosos da vida alienada e de dominação. A IS combateu 
um certo tipo de circulação física que deixara de ser 
pessoal e obtida pelo prazer. A parte autónoma que per
tencia à disposição desse corpo nesta actualidade foi 
oferecida à hegemonia das explicações pseudo-práticas 
para a sua circulação livre. A erupção de um urbanis
mo em formato passivo, que apenas se tornou permis-
sível à circulação concentrada pelo automóvel e pelas 
grandes edificações funcionalistas de apoio em forma 
de viveiro, eliminou toda uma esperança contrária nos 
habitats estéticos do prazer puro. Assiste-se, na desen
voltura do espectáculo, a enormes montras que con
traíram a doença da separação entre vida e indivíduo. 
Espelham e reluzem o brilho fosco da transição moder-



na do corpo. O espaço social perdeu o seu comporta
mento liberto de individualidades, e só espera destes 
o seu descanso eterno e a sua morte prematura, pela 
fixação a que esse urbanismo moderno obriga. A dis
ponibilidade física foi rasurada pelo controlo estatal na 
organização da vida. 

n - Escavando historicamente, a teoria vê-se necessita
da de uma adaptação final: a obrigatoriedade de ausên
cia de axiomas e de se rever apenas como uma hipótese 
dentro da prática. O fervor dos tempos projecta o fer
vor das mentes e o fervor das técnicas, que por sua vez 
confrontam todas as formas de hegemonia cultural. O 
tempo de fácil auto-convencimento da razão passou: 
nada a consegue tranquilizar. A razão de guerrilha lan-
çou-se sobre essa necessidade: identifica o que quer, 
mesmo o segredo, mesmo a desinformação, mesmo a 
espionagem mental. A dialéctica tradicional não esta
va preparada para esta sofisticação presente: a ciência 
reorganiza-se diariamente, bem como todos os meios 
de informação e contra-informação, agentes culturais, 
mecenato, poderes e novos poderes. Hoje a esfera sepa
rada da razão terminou. Ela foi atacada, mas respondeu 
literalmente. O desvio, o subvertising(7), os fakes(8), a 
montagem, a camuflagem ou o sniping(9) servem todos a 
resistência pública de uma teoria autónoma. 

(-])- Técnica de embuste e desvalo
rização de toda a forma publicitária, 
desde outdoors a logotipos famo
sos, passando por rótulos até recla
mos luminosos; 

(8) - Uma das actividades preferidas 
da guerrilha da comunicação actual: 
mediante uma falsificação simples, 
conseguir falar a linguagem do pod
er e pôr a descoberto os seus defei
tos, com um efeito imediato em seu 
próprio benefício; 

(g) - Os snipers são transformadores 
semióticos. Usam as suas incursões 
para alterar o significado gramatical 
daquilo sobre o qual "trabalham"; 

87 



12- Porque meios poderemos obter modificações? Tor-
na-se fácil constatar que a experiência aparece não 
dirigida, inconsciente, e que se torna na sua primei
ra repetição em consciência, enquanto passível de ser 
analisada e descrita. Esta repetição deverá ser deci
dida consoante a sua validade, e se repetida, deverá 
ser encarada enquanto jogo (e não haverá jogo sem 
repetição). Constatou-se que a cultura tem sido aves
sa à experimentação, na sua decadência actual. Mas 
esta decadência encontra o seu fim na redescoberta 
do jogo, o jogo humano, a repetição de uma situação. 
Estes jogadores serão os plagiadores, e a cultura fabri
ca plagiadores. Um plagiador especializado não sabe
rá experimentar. Um revolucionário especializado não 
sabe jogar. E uma revolução hoje em dia não pode ser 
nada senão uma crítica da revolução, enquanto separa
ção especializada. Este tipo de revolução deverá defen
der o jogo e a apropriação de todos as condicionantes. 
Defender a pátria da mobilidade do tempo, dentro das 
possibilidades actuais. 

B) O ESPAÇO E A SUA REALIZAÇÃO 

í -As cidades medievais, berço da acumulação de hoje, 
constituíram-se acreditando no seu próprio espaço. O 
espaço físico de hoje é o espaço abstracto que contém 



o mundo da mercadoria e do estado, das democracias 
pluralistas e do território ordenado, que delimitam um 
pacto de não agressão aos seus utilizadores diários, 
numa economia espacial que impede transgressões. A 
cidade medieval evaporouse neste lugar de pobreza 
congregada, cápsula congestionada de espaço irreal. 
Toda a evaporação da distribuição livre do espaço deu o 
seu lugar às vontades inertes do urbanismo demarcado 
e da cultura progressista, processo moderno da atomi

zação e da plácida coexistência espacial. O movimento 
geral do urbanismo moderno, com as contribuições de 
Le Corbusier, a escola da Bauhaus e o funcionalismo, 
deslocouse no sentido contrário da autonomia: pela 
primeira vez, apareceu uma arquitectura directamen

te dirigida ao congestionamento, "para os pobres"
 <10)

, (™)  Guy Debord, A sociedade do 
„ „ . . . . . ■ • . Espectáculo, mobilis in mobile, 1991 

e a organização espacial mediante o desenvolvimen pág ^ (edição original i g 6 ; Ed, 
to económico. Posteriormente a ocupação do espaço

 tions Buchetchastei); 
exterior fugiu àquilo que pertencia verdadeiramente às 
ruas, desde a arte de rua até todo o tipo de manifestação 
ambulante. Os espaços comerciais fizeram esquecer 
os espaços públicos, e substituíram as antigas praças 
centrais de reunião e convívio. Inclusivamente, leva

ram consigo muitas das suas características: a calçada 
típica, postes de iluminação à moda antiga, ou mesmo 
algumas simpáticas pombas que assistem ao consumo 
faminto. 
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2 - O espaço não-autónomo é o espaço onde todo o 
metro quadrado tem uma função e um destino exte
riores à sua independência e à sua natureza própria. 
Por todo o lado, a apropriação a essa autonomia espa
cial é indevida. Logicamente, aparece quase sempre 
na língua universal por excelência. Por todo o lado, os 
parking área, os stops ou os area closed endereçam para 

direcções pré-definidas, nas suas entradas proibidas a 

estranhos que evocam visualmente aquilo que em toda 
ideologia se pretende - o controlo estabelecido da dis
persão. 

3 - Este espaço não pode ser senão o último estado da 
posse da autonomia, das relações naturais e das ape-
tências criadoras. "A grandeza que determina o valor é 
O eSpaÇO-tempO." (11). A rua tOmOU-Se O Símbo lo deSSa (11) - La fin de l'économie et la réa-

. . . . . .. ... . lisation de l'art, Internationale Situa-

nova tarefa da geografia humana - reaver a possibilida- tionniste #4,1960-, 
de das variações livres, dentro da apatia territorial e dos 
seus esquemas rodoviários. 
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4 - Os últimos movimentos neste sentido - o Reclaim 
the Streets, por exemplo, "o movimento político mais 
vibrante e de crescimento mais rápido desde Paris'68" 
(12) - reafirmam a degradação da cultura, ou uma inver
são desta, uma espécie de "Do it yourself culture", 
cultura terrena e geológica. Organização, de origem 
inglesa, de festas de rua preparadas sem conhecimen
to prévio dos media, exigem a devolução dos espaços 
roubados pelos carros. O seu maior feito é redescobrir 
as ruas, contra a privatização do espaço público e a ero
são do espaço comunitário. Fazem-se acompanhar de 
árvores, que vão plantando por todo o lado. A estratégia 
básica do grupo é recuperar o espaço urbano sem pedir 
autorização. A maior surpresa das autoridades é o facto 
de nunca haver mortos nestas ocasiões, mesmo debaixo 
de pressão policial. Recuperam a velha Walden Pound 
Association, de Henry David Thoreau, o poeta românti
co americano, que registava todo o tipo ambientes nas 
suas caminhadas em espaço aberto, e procurava aquilo 
que "os pés desconhecem..." <13), e que só a mitologia 
tinha mostrado. Thoreau caminhava para ultrapassar as 
aparências, e vagueava naquilo que muitos chamavam 
de ócio inútil. Encontrava o prazer dilatado onde outros 
só procuravam o prazer privativo, e condicionava-se 
descondicionando-se. 

(T2) - Naomi Klein, No Logo, pág. 
342, Relógio d'Agua, 2000, tradução 
de Pedro Miguel Dias; 

(73J - Henry David Thoreau, Camin
har, Hiena Edições, 1995 (edição 
original desconhecida); 

5 - A função da paisagem urbana parecia perdida 
enquanto se mantivesse ligada aos responsáveis pelas 
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cidades: o valor da comunicação perdeu-se quando o 
urbanismo perdeu a sua autonomia particular, gerado
ra de desejos criativos. A ilusão do mundo moderno foi 
pensar conseguir alargar o espaço de representação 
criativa ao preencher numericamente o espaço exterior. 
Pretenderam justificá-la como estímulo visual, enquan
to constituem um mosaico organizado de solicitações 
disparatadas; as construções actuais já possuem cotas 
percentuais obrigatórias para incluírem publicidade. 
Noutras vezes, querem justificá-lo enquanto monumen
tos públicos, mas a planificação do espaço público, 
sendo privado, nunca conseguirá disfarçar essa sua pro
gramação reduzida à escassez de soluções. Tentaram 
ainda justificá-la enquanto solução multiplicada para a 
obra de arte: não conseguiram obliterar a face visível do 
Neo-Kitch público, onde a publicidade a um novo Mer-
cedez pode sorrir mesmo por cima de velhas barracas 
habitacionais. 

6 - "Não há cultura, só subversão!". É isto o que a maior 
parte destes activistas afirmam. E se um activista hoje é 
um especialista em mudança social, o mais correcto se 
calhar é chamá-los de verdadeiros artistas. Esta socie
dade urbana já não é apenas "uma hipótese para entrar 
dentro do conhecimento" (14), mas uma mudança em si N) - Henri Lefebwe, La Revolution 

Urbaine, pág. 218, Editions Gallimard ; 

mesma, encadeada por uma depuração e extinção gra
dual de mitos e ideologias. Este é o primeiro sinal da 
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mudança da cultura. Não é o conceito de mudança 

social que progride, mas a sua existência concreta. Não 

designando necessariamente por essência as acções 

violentas, o termo revolução urbana objectiva acções 

práticas dentro destas sociedades urbanas. As ruas não 

são apenas um direito de passagem, são um direito de 

permanência. E não só todos têm o direito de se deslo

car para onde e como entenderem, como a rua deverá 

exprimir os desejos dos indivíduos e não os da circula

ção automóvel. 

7 - A beleza, de qualquer tipo, passa a ser vivida, e não 
imaginada ou representada. O real, totalmente racio
nal, saciará todos os seus desejos. Um real dilatado(15), 
e não explicado, um real concretizado em ambientes 
de qualidade superior. 

8 - Com a exaltação do liberalismo, a deslocação livre 
do homem rornou-se num poder absoluto, reduzin-
do-a à imagem da circulação de mercadorias, ou das 
direcções vectoriais computadorizadas. No decurso da 
história da acumulação, a conquista e apropriação da 
natureza perdida (a urbana e a natural) são os sintomas 
de uma profunda guerrilha urbana ávida de contactos 
e reencontros, de indivíduos conscientes da sua cria
tividade. A rua possui todas as funções negligenciadas 
pelas novas sociedades: a função simbólica, a função 
criativa e a função lúdica. 

(15)- Guy Debord, Relatório sobre a 
construção de Situações, pág. 16; 
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g - O urbanismo foi o mito da interdisciplinaridade des
tas funções, que apenas se conjugaram para satisfazer 
necessidades informativas e meramente comunicacio
nais. Não existem motivos para a indignação peran
te a situação desta guerrilha urbana, corrompida até à 
medula por estas condições. Os privados da sua sub
jectividade, denominados culturalmente deserdados, 
são os legítimos herdeiros desta cultura. O indivíduo, 
se sofre de cristalização, é graças às formas do merca
do urbano. 

10- Mas convém separar nestas formas todas as diferen
ças entre autenticidade e autonomia. Adorno explicava 
bem esta distinção a meio do século."A descoberta da 
autenticidade, qual último baluarte da ética individu
alista é um reflexo da produção industrial em massa." 
(16). Com a utopia do "objecto original", fabricado pelo 
"artista original", a autonomia é pretensiosamente igua
lada à falsa autenticidade. A ideia do objecto impossí
vel de recriar, juntou-se a ideia do indivíduo impossível 
de copiar. Logicamente sabe-se hoje que nem a primei
ra nem a segunda hipótese chegaram ao seu fim utópi
co. O ideal de autenticidade perdeu-se quando ainda se 
luta pela autonomia, e esta sabe disso. A autenticidade 
sabe da sua circulação apenas pelo dinheiro, enquanto 
a autonomia conhece-a pela sobrevivência. 

(16J- Th.W. Adorno, Minima Mora-
lia, edições 70, tradução de Artur 
Morão, pág. 157; 
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construção de Situações, pág.23; 

11 - Este real é a crítica directa à evasão da consciên
cia artística e dos seus valores formais, enquanto foca
liza nas qualidades afectivas do espaço a provocação 
do conhecimento em causa. Este real converte essa 
beleza artística num autêntico agente histórico, predo
minantemente passageiro, imutável à eternidade gros
seira. "O que modifica a nossa maneira de ver as ruas é 
mais importante do que o que modifica a nossa manei
ra de ver a pintura."(17). Este real exige também a revol- (v) - Guy Debord, Relatório sobre a 

ta, enquanto postura estética, fabricante de universos e 
desejos. Neste real, as tensões são maioritariamente ter
ritoriais, como discussão das próprias fronteiras métri
cas e geográficas. 

12 - A deriva, recuperada nos anos 50, nos anteceden
tes da formação da I.S., era uma das técnicas desmistifi
cadas, uma expressão decomposta de algumas técnicas 
das vanguardas. Já antes, o avanço da sociedade indus
trial tinha provocado a reação nos hábitos criativos: o 
realismo tinha sido mais um movimento social do que 
o impressionismo, que, acima de tudo, glorificava o 
espanto dos novos tempos. Baudelaire marcava tam
bém a sua reacção. O deambular era ainda e apenas 
um passatempo, e o andar uma exposição de mérito, 
e esta soube transformá-lo num pretexto criativo, aliás, 
como já o tinham feito Thomas de Quincey e Thoreau. 
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13- As batalhas antropológicas entre Deus e a Máqui
na, entre a ciência e o trabalho, tinham deixado a este 
homem apenas a oportunidade da fuga. A sua identi
ficação com este novo espaço, no recrutamento das 
cidades às aldeias, rapidamente provocou dissidências. 
Hoje há uma conquista de espaço predominante, quan
do determinadas contradicções terrestres exasperam os 
seus participantes. A deriva inaugurou a prática não da 
recusa, como Baudelaire o tinha feito, mas dessa con
quista lúdica dentro da acumulação. 

14-Sobre o emprego dos tempos livres, a deriva ocupou 
um lugar criativo na solução dos problemas de circula
ção, habitação e recriação."Entre os diversos procedi
mentos situacionistas, a deriva apresenta-se como uma 
técnica de passagem activa através de ambientes varia
dos." (18). Através desta, Vários ensaios e questionários (,8j - Guy Debord, Théorie de la Derive, 

eram feitos, "reportagens sociais", como lhe chamava a 
I.S., dispostos a serem inseridos dentro da sua psicoge-
ografia. Há um mapa contundente de Paris, apresenta
do por Debord, que estabelece as novas possibilidades 
de deslocação dentro da cidade; e explica a importân
cia da deriva a da desproporção provocada pelos novos 
adventos citadinos e a consciência dos cidadãos. Estas 
deformações observadas no exterior eram relatadas 
pelas derivas intermináveis nas noites de várias cidades 
europeias, em "modos de comportamento experimental". 

Internationale Situationniste 2, pág. 19 
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15-As nações interpelam-se e reorganizam-se, existem 
territórios em disputa, as fronteiras avançam e recuam, 
os espaços sociais misturam-se, e respondem à integra- Maio de 68 
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ção, assim como os seus agentes. Interiormente, nessas 
nações, a disputa permanece. Os territórios controla
dos são reduzidos ao silêncio. A modernização técni
ca e produtiva acabou com o espaço real e realizável. 
A acumulação de espaços é a ausência de espaços ver
dadeiros. O espaço é um meio da história, porque ele 
"é ao mesmo tempo, concentração do poder social.", 
como aparecia numa descrição do bairro de Halles, em 
Paris. 

i 6 - O sentido recreativo da deriva combinava com um 
enriquecimento das linhas de comunicação com a sua 
prática experimental, unificando zonas de ambiente 
separadas pelos novos tempos. 

17- Neste real, nunca o homem poderá oferecer melhor 

forma senão a própria existência da sua condição e da 

sua felicidade concreta. 

18- Uma revolução que não produza um espaço novo 
não escapa ao seu próprio escoamento. No caso espe
cífico do insurgimento estudantil em 1968, em França, 
com especial incidência nas cidades de Nanterre e Paris, 
um dos deveres pontuais foi escrever os desejos sobre 
os muros de Paris, inaugurando um sucesso rápido de 
expressão(19) caracterizando eficazmente os movimen
tos de ocupação estudantis que se seguiriam. As ruas, e 
depois as universidades, foram tomadas concretamen-

(19) - Entre outras frases, a famosa 
Ne travaillez jamais, ou outras, como 
Vivre sans temp mort, jouir sans entra
ves e Demander le impossible. «Todos 
lemos estes grafitas : feitos no iní
cio de Janeiro de 1969, desaparece
ram depois da primeira volta das 
eleições presidenciais. Tiveram uma 
existência efémera, mas provocaram 
tantos comentários que os respon
sáveis pela publicidade no metropol
itano, para evitarem uma qualquer 
nova vaga (...) Combateram a publi
cidade no seu próprio terreno e com 
as suas próprias armas.». France 
Soir, 6-8-69, citado pela Internatio
nale Situationniste #6, pág. yi ; 

98 



Maio de 68 
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te sobre esse propósito: a natureza destes movimentos 
segundo o princípio da liberdade da organização enco
briu os velhos serviços que até aí se praticavam, e, num 
único sentido, viveram. Começando nos estudantes, a 
reclamação do direito ao espaço era o princípio da pro

dução desse mesmo espaço, e colocar a vida quotidia
na no centro de tudo, a primeira necessidade. 

19- As oscilações políticas do período referente ao Maio 
de 68 da intelectualidade estudantil multiplicou-se por 
concessões várias a determinadas facções ora maoístas, 
ora estruturalistas, marxistas-ortodoxas, gaullistas, libe
rais ou anarquistas. A figura de cartaz seria Cohn-Ben-
dit, conservador perfumado de anarquista, "comissário" 
dos estudantes, e também a imprensa jornalística, que 
confundiria sempre as posições situacionistas sobre 
vários formatos, nunca obtendo a consciência real da 
sua importância, preferindo sempre os factos que lhes 
eram dados à superfície. Antes disso, em 1967, o escân
dalo de Strasbourg, onde um orçamento inteiro da asso
ciação de estudantes local seria desviado unicamente 
para impressão e divulgação do panfleto Na Miséria da 
Vida Estudantil, do situacionista Mustapha Khayati, e 
que levaria a tribunal grande parte dos seus locutores. 
Foi o antecedente do Maio de 68, e no ano anterior, Le 
Société do Spectacle e Le Traité sa Savoir- vivre à l'usage 
des jeunes Générations, de Guy Debord e de Raoul 
Vaneigem, são publicados quase em simultâneo. 
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20- O Maio de 68 em Paris provaria que a apropriação 
do espaço alimentava a ideia de destruir para recons
truir. Onde o declínio da nossa cultura era também o 
declínio do espaço, desmentindo subtilmente as suas 
possibilidades, o seu revestimento tentava mostrar o 
contrário, numa técnica de camuflagem hostil à recupe
ração do seu valor. "Nunca houve época viva que tenha 
partido duma teoria" (20). No palco real, os confrontos 
entre os estudantes e a polícia eram o fim da tranqui
lidade. As assembleias totalmente livres no interior das 
universidades e os movimentos de ocupações das ruas 
seriam a maior greve geral a paralisar uma cidade dos 
tempos modernos. Muita da fúria partiu, no terreno, dos 
comités organizados pelos situacionistas e pelos Enra

gés - os loucos, os maníacos - que fizeram a melhor 
substituição de poder nas universidades até hoje. O 
aspecto principal e o mais positivo da ocupação dessas 
faculdades foi a experiência concreta da liberdade da 
organização e de expressão política. Inaugurando um 
serviço até aí inédito no seu funcionamento, foi na Sor-
bonne dentro das outras faculdades que os militantes do 
movimento comeram ou dormiram, se fizeram ouvir, se 
organizaram e se exprimiram. Substituíram uma socie
dade violenta com a mesma quantidade de violência, 
mas, chegados às condições pretendidas, as universi
dades já não eram as velhas edificações autoritários do 
velho mundo. Durante um mês, comissões de estudan
tes e trabalhadores, assembleias-gerais, comités, con-

(20) - Guy Debord, Movemo-nos na 
noite sem salda e somos devorados 
pelo fogo, Edições Antígona; 
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selhos abertos e seminários espontâneos realizaram a 
prática aberta. Depois, a institucionalização e a disper

são tomaram conta destes movimentos e, na altura, dos 
seus créditos espontâneos. Porém, hoje os movimentos 
abertos são os seus herdeiros legítimos. 

2i  Com a erupção da revolta de Maio, a I.S. tornouse 
célebre, misteriosamente célebre, digamos, responsá

vel oculta pela quase demissão do primeiroministro De 
Gaulle. Vários autores reconhecem ignorar conscien

temente o seu papel crucial, preferindo constatar mais 
evidências, como Alain Touraine, em Le Comunnisme 
Utopique

 (21)
, ao reforçar ainda mais o papel do Partido (21) ■ Éditions du seuil, 1968; 

Comunista Francês. A linguagem autónoma inaugurada 
tinha sido mais uma vez reformada, vilipendiada. No 
fim, era mais uma dessas acumulações, e o Maio de 69 
parecia ter sido apenas um estados provisório. Assumi

ra, por essa linguagem de poder um papel também de 
imagem daquilo que poderia ser, e aquilo a que se pro

punha. O Maio de 68 fora, aos olhos mediáticos, simul

taneamente, o seu flagelo e o seu mestre. A dominação 
acabou por transformar os feitos da I.S., e permitir ape

nas serem contemplados. Porém, é hoje um facto con

sumado, que nem a mediatização consegue desmentir 
a força da negação e da recusa imposta pela I.S., um 
negativo em positivo, visto também e ainda hoje serem 
postas em jogo muitas das regras do seu êxito histórico, 
no combate e defesa pela geografia humana e urbana 
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no seu período visível de decadência. Esta postura autó
noma de recusa inaugurava ciclicamente novas postu
ras, muitas vezes pouco convencidas ou convincentes, 
pelos sucessivos fracassos ou sucessos históricos, pelas 
contradições entre os seus novos panoramas e os anti
gos. Circunscrita a esta sociedade produtora e tecno
crata, a recusa aparentemente só poderia ser produtora. 
Porém, em lugar ingrato, a recusa autónoma constitui 
em si mesmo um elemento desta civilização, mesmo 
que extremista, esclarecendo a contradição entre traba
lho, produção e criação."Não devemos recusar a cul
tura moderna, mas tomar posse dela para a negar."(22). (22) -Guy Debord, Relatório sobre a 

construção de Situações, pág.17; 

Criar hoje parece ser criar relutantemente, mas a cria
ção sabe que sob determinadas formas, a relutância é 
ainda maior. Tornar estas formas inteligíveis aos olhos 
de uma recusa autónoma parece obrigar o criador insis
tentemente a voltar-se para o poder das ruas, e mante-
las sãs. 

22- A degradação deste espaço a viver foi acompanha
da por essa acumulação das cidades. "A destruição de 
Paris não passa de uma ilustração exemplar da mortal 
doença que consigo arrasta neste momento, todas as 
grandes cidades, não passando por sua vez esta doen
ça de um dos numerosos sintomas da decadência mate
rial de uma sociedade" (23). A produção e realização do (23) - cuy Debord, Movemo-nos na 

, A norte sem saída e somos dei/orados 

espaço são a vitoria sobre a ignorância, e a preserva- pelofog0t EdiçõesAnt(gona. 
ção da necessidade privada, que se vê fustigada pela 
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sua organização presente: "Quem se refugia nas habita
ções autênticas - mas também amontoadas - o que faz 
é embalsamar-se vivo." (24). O Maio de 68 representou, 
finalmente, a única implementação de um urbanismo 
contrário à organização da vida domesticada: "O espa
ço está já ocupado pelo inimigo", avisavam Vaneigem e 
Kotanyi, alguns anos antes de ele se suceder.(25) 

(24) - Th.W. Adorno, Minima Mora-
lia, edições 70, tradução de Artur 
Morão, pág. 33; 

(25; - Programme élémentaire du 
bureau d'urbanisme unitaire, Inter
nationale Situationniste #6, pág. 16 ; 

23 - O sentido da autonomia pairou no ar durante o 
Maio de 68, nos modos tradicionais da expressão e, 
num sentido mais largo, na forma de entender o fazer 
política. A sua mais importante medida foi a sua própria 
existência em actos. O esquema marxista era já insufi
cientemente crítico e, reflectindo sobre as possibilida
des da sociedade autónoma, a linguagem marxista era 
já a mentira da linguagem, e a insustentabilidade prá
tica, açambarcada pela mentira da ideologia. A ques
tão fundamental, no seu momento exacto, prendia-se 
na forma ainda possível de se constituir uma socieda
de autónoma com a pluralidade dos sujeitos autóno
mos, e não a adaptabilidade da velha fórmula poética 
"Proletários de todo o mundo...". A outrora hegemonia 
dos sistemas políticos fora substituído pela hegemonia 
do sistema económico liberal, aniquilando condições 
qualquer especificidade de outros sistemas políticos. A 
mescla cada vez maior de papéis na hierarquia, qual
quer que ela seja, a confusão de dirigentes e executan
tes, a transformação da hierarquia rígida e piramidal 
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num conjunto de pirâmides entrecruzadas, a fragmen
tação extrema da classe operária, e o descarado impul
so do capitalismo fazem obviamente considerar como 
desmedida a fronteira entre indivíduo e esta nova orga
nização. E a confusão maior é defendida pela organiza
ção do estado espectacular de toda a razão de produtos 
e novas ideologias, que tem por principio estabelecer 
que nada daquilo que é evidente existe realmente. 

24-Tornava-se natural que com o começo da era moder
na os humanos colocassem a sua confiança numa cris
talização do imaginário e da mitologia, acreditando, 
pelas suas acções, num devir linear. No entanto, por fac
tos históricos claros, essas forças reais transformaram-se 
em novos mitos, novos mistérios, novos imaginários e 
novos poderes fixados, como foi o caso da erupção pro-
letário-comunista, emancipação mítica falseada, ou das 
organizações mafiosas, fundadas na miséria, no obs
curantismo e em técnicas políticas primitivas. A greve 
geral de todo o tipo de produção - proposta número um 
do Maio de 1968, e de inúmeros grupos de vanguar
da que lhe seguiram os passos - , detia também a men
te humana no seu ponto zero das crenças. Inclusive, na 
relação religiosa entre os espaços e os seus nomes. 

25 - Mas a hibernação dos espaços foi-se tornando 
mediaticamente mais suportável, perfumada pelo aces
so à tecnologia mais visível, os computadores. O seu 
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rosto moderniza-se, mas mantêm-se firmes e inertes às 
conjunturas de outras necessidades básicas. As Biblio
tecas são uma peça erudita desse cansaço cultural. São 
altares da independência do conhecimento, e a história 
real ultrapassa-as. A serventia pública tira-lhes a eficiên
cia, e só dura enquanto os olhares curiosos as visitam. 
Se antes o acesso era camuflado, disposto à presença 
unicamente douta e separada, na consulta cultural actu
al, como na participação criativa, o acesso é incomoda
mente facilitado por uma limpeza e consolação. Porque 
a cultura enciclopédica pensou ver nessa rectidão a sua 
valorização aos olhos modernos. É essa preocupação 
que mostra o director da Biblioteca Nacional, no seu 
portal da internet: "Muitos dos nossos livros, antigos e 
recentes, assim como gravuras e mapas, já podem ser 
consultados por esse meio. ". A revelação da novida
de parece determinar novos espaços, mas praticando a 
sequela dos antigos. Toda a memória é recuperada, e a 
recuperação é a linguagem do poder e do espectáculo, 
de que falava a I.S.. 

26- O projecto da autonomia afastou-se irredutivelmen-
te da parte mais sensível e criteriosa da matéria sensí
vel. A organização dessa matéria sensível, e dos factos, 
constrói-se pretensiosamente contra a autonomia, e 
dispõe-se no retirar à realidade o seu valor, e ao espa
ço, neste caso concreto. Esta organização da aparência 
estabelece a coerência como segurança, e o terror como 
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inexistente. É importante referenciar que a dissolução 
situacionista pautou-se mais tarde por uma delinea-
ção expressa da singularidade das suas individualida
des, talvez sujeitando-se à última possibilidade dentro 
das tendências aglutinantes do seu tempo: "Je n'ai rien 
attendu. Á tout instant, je ne me suis identifié qu'à moi-
même. « (26). De igual modo, a irradicação de qualquer (26;-GuyDebord,CetteMauvaiserépu-

.. ... „ , . , . talion..., Éditions Gallimard, 1993; 

produção ou acção mediante a utilização de pseudóni
mos, porque a perspectiva mediática era já ela própria 
a evocação de diversas nomeações. O uso de pseudóni
mos, que lhes foi atribuído várias vezes, era a suspeita 
falsa da crítica sobre o seu consentimento ao trabalho, 
facto que servia a conspiração. Os últimos situacio-
nistas souberam resguardar os cenários reais onde se 
movimentaram, e a sua própria posteridade, protegen-
do-se dos cenários imaginários da especulação. Nunca 
negaram a viver como melhor lhes convinha, e somente 
a render serviço aos seus amigos. 

27- A pertinência da aspiração radical não é utópica, 
nem a constatação de situações poéticas uma satisfação 
erudita. Mas no grande défice de conhecimento histó
rico, o Mundo e a sua condução estratégica perdem a 
imaginação e a necessidade da autonomia. Por isso, a 
espontaneidade do assalto ao espaço pretende ser uma 
recuperação, como é também uma recuperação de um 
certo tipo de celebração surrealista ao ar livre, e com 
a transformação desse espaço perdido em espaço pre-
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sente. A pertinência do espaço permite essa aspiração 
utópica. Muitas das afirmações situacionistas sobre 
o espaço soavam a profecias lunáticas. Infelizmente, 
cada vez mais elas descem à crueza da realidade: " (...) 
Um aviso aos que constroem ruínas: depois dos plane
adores de cidades hão-de vir os últimos trogloditas dos 
bairros da lata e dos guetos. Eles saberão como destruir. 
Muita coisa há a esperar da união entre duas forças: ela 
desenhará O fu tu ro (...)" (27). (V)- Origem desconhecida, por cita

ção de Creil Marcus, em Marcas de 
Baton, edições frenesi; 

C) A LINGUAGEM 

"A arte do grafitti emprestou alguma graça às passagens subterrâneas 
do metropolitano e aos rígidos monumentos públicos - também se pode 
criar do terrorismo poético para locais públicos: poemas garatujados nas 
casas de banho do tribunal, pequenos fetiches abandonados em parques 
e restaurantes, panfletos fotocopiados sob os limpa-pára-brisas dos auto
móveis estacionados, máximas em letras grandes coladas nas paredes do 
parque infantil, cartas anónimas enviadas ao acaso ou para destinatá
rios seleccionados (fraude postal), transmissões de rádio pirata, cimento 
húmido..." 

HAKIM BEY, ZONA AUTÓNOMA TEM PORÁRIA 

i - O poder de réplica e de independência da lingua
gem foi constatado pelas formas de poder no momento 
em que encontraram lá o seu melhor refúgio, no pon
to de convergência de todas as formas recuperáveis: 
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na decadência do vocabulário, na degradação da lei
tura, na elevação da imagem enquanto significado, e, 
num só ponto, na hegemonia de uma língua cada vez 
mais homogénea(28). O trajecto da interpretação e da 
criação, na existência da linguagem, era normal que 
seguisse a sua função criativa, e não, com o suporte 
total da burocracia, remeter-se simploriamente à sua 
função informativa. Previsivelmente, a comunicação 
distanciou-se, pela dominação dos vários instrumen
tos de poder, da sua autonomia, meio século depois da 
destruição da linguagem ser a principal tendência de 
pesquisa das vanguardas na Europa. Antes, tinha obe
decido ao poder social hierarquizado. Este poder, ago
ra representado superiormente pela tecnologia, tenta 
convencer outros códigos do seu código homogéneo 
e essencialmente informativo, e fazê-los esquecer da 
possibilidade de reacção. Assim como a privatização 
da atitude autónoma da criação é visível, a linguagem 
vê também os direitos de autor e o registo dos raciocí
nios reduzirem também a sua mobilidade. A linguagem 
visível vê-se agora mais afastada do que nunca da reali
dade social:"No reino do quantitativo, o qualitativo não 
tem existência legalmente reconhecida."(29). 

2 - Historicamente, a fórmula surrealista de "Escreva 
depressa sem assunto prévio (...)"(30) tinha sido humi
lhada por um determinismo imaginário exagerado - "a 
voz surrealista" - que falhava no acto prático e autó-

(28)- Afinal, mais uma imagem pre
vista por Orwell, com a sua novilín-
gua; 

(29) - Raoul Vaneigem, Arte de Viv
er Para a Geração Nova, pág. 203, 
Edições Afrontamento; 

(30) - André Breton, i # Manifesto 
do Surrealismo (1924), Edições Sala
mandra 1993; 
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nomo da linguagem. Obviamente, não deixava de ser 
verdadeira a afirmação de que o surrealismo tinha pro
posto para a linguagem formal mais do que qualquer 
seu antecessor. Todos os modelos poéticos, anteriores e 
posteriormente aparecidos, foram consumados na sua 
poesia: associação de ideias, cadáver esquisito, des
vio de linguagem, o absurdo, o contingente, o fortui
to e o escândalo. O "inconformismo" de Breton seria 
a "insubmissão total" das palavras situacionistas, como 
eles próprios se tinham proposto. A ética da pureza sur
realista aniquilava uma estética de compromisso que 
apenas no início se sugeria, pelo simbolismo mágico e 
nunca pela subversão directa. Aquilo que o sonho tinha 
realizado na poesia surrealista, a expressão prática, no 
discurso situacionista, realizava a liberalização total: a 
abolição da literatura separada de uma prática autóno
ma que a produza. A identificação entre poesia e acto a 
realizar rareou entre a produção surrealista: o seu labo
ratório vagueou mais frequentemente entre associações 
imaginadas. A linguagem dos desejos esquecia-se que 
era na vida que as palavras deveriam fazer mais sen
tido. "A poesia moderna - a experimental, a permuta-
cional, a espacialista, a neo-surrealista ou neo-dadaísta 
- é o contrário da poesia, é o projecto recuperado pelo 

p o d e r . " ' 3 1 ' . &) - Mustapha Khayati, Les Mots 
Captifs, Internationale Situationniste 
#10, pag. 50 ; 

3- Hoje, uma prática generalizada parece orientar uma 
realidade onde esse percurso conhecido pela história 

no 
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assinaturas pintadas 
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como destruição da linguagem chegue ao seu estado 
último: a impercepção da linguagem autónoma como 
espelho dessa prática. Preparada para operar e cal

cular, esta actualizada novilíngua consegue a paraii

zação das hipóteses de altercação. Consegue, como 
a Rádio Comercial, em publicidade massiva recen

te, anunciar que "Mudou 
Tudo!", para, na verda

de, a linguagem ser mais 
uma vez submetida uma 
única dimensão: fazer 
com que designem ape

nas qualquer coisa, para 
conseguirem não designa

rem assumidamente nada, 
remetendo a sua dimensão 
infinita de significados ao 
seu impotente monólogo, 
e assumirem a logística da 
mentira. A liberdade sem 
opção transformase muito 
facilmente num presente 
envenenado. A linguagem 
autónoma sai de si mesma 

IS 

para se organizar separa ,,.!;:';v;:':;,"';;:;::;";; ,»««,,.,.„■, 
damente na hipoteca das 
suas qualidades. Vejase a directiva da Câmara Muni

cipal de S. João da Madeira de obrigar um conjunto de 
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graffiters a apagar todos os "rabiscos" da cidade, e "ofe-
recer-lhes" apenas duas paredes consideradas "legais" 
para o efeito (uma das quais pertencente à esquadra da 
polícia). O princípio deste graffiti deveria continuar a 
ser o ataque ao velho conceito de propriedade linguís
tica, que remete propositadamente ao esquecimento 
a autorização para a transformação estética dos edi
fícios públicos, e para a sua "activação". O graffiti foi 
uma das primeiras sugestões de uma ocupação simbóli
ca dos espaços através da linguagem - uma linguagem 
que encarnasse mais doses de verdade do que todos os 
monumentos públicos. Alguns dos melhores exemplos 
da consciência autónoma criativa, sem limites impos
tos, verificam-se nesta poesia pública sem organização 
prévia, onde a subjectividade é a única e melhor justi
ficação para a verdade, e é irrecuperável por qualquer 
tipo de confiscação autoritária. 

4 - Alguns dos seus melhores praticantes cedo perce
beram também a crescente hipoteca das zonas desti
nadas aos cidadãos comuns. O activismo dos graffiters 
consegue precaver aquilo que a lei vai preparando con
tra esta predestinação: que a rua consegue ser um lugar 
tão bom como outro qualquer para expor alguma coi
sa e, neste caso, melhor do que qualquer outro, se se 
seguir esta direcção de raciocínio. Um deles, Banksy, 
diz mesmo que estes activistas nunca vão ser apanha
dos na sua aparente ilegalidade, porque a ilegalidade 



não está nas ruas, mas fora delas. Incita mesmo a sua 
prática com algumas regras de como fazê-lo, como téc
nicas de disfarce e comportamento no caso de aparecer 
as autoridades. A coacção é dissolvida para propulsio
nar o exercício criativo. Não chega sequer a justificar 
um possível crime contra a propriedade, mas a validade 
dos seus actos: "As pessoas olham para uma pintura a 
óleo e admiram o uso dos pincéis apenas para convir o 

SeU Sign i f i cado. " (32). (32) - Retirado do site de Banksy, 
www.banksy.com; 

5-A ditadura da tecnologia conseguiu revelar, para seu 
próprio bem, que a comunicação só ganharia com esta 
diminuição crescente de possibilidades, preferindo o 
resumo à expansão, a forma sucinta à forma expressi
va, a previsibilidade à espontaneidade, abrindo campo 
à fácil verificação de todas as significações, inclusive 
as espontâneas. A informática é o exemplo extremo de 
como os signos podem ser maneáveis segundo o seu 
próprio código: a aceitação passiva das suas potencia
lidades, porque existem, não deve permitir nunca que 
a conjugação de vários utensílios, palavras, significados 
e linguagens, possam apenas resultar em fórmulas opa
cas, mas definir a transparência da inversão e da sub
versão. A sua linguagem está, à partida, corrompida na 
fonte, que esgota pela previsibilidade. A base da lingua
gem autónoma é a espontaneidade, e a espontaneidade 
é apenas e somente um momento único, que não cabe 
na organização tecnológica. 
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6 - O grupo Adbusters, fundado em 1988, no Cana
dá, propõe a inversão daquela ditadura. Difunde uma 
subversão que segue os princípios do próprio marke
ting: combatê-los com os próprios meios, mas através 
de campanhas de contra-informação e limpeza médi-
co-ambiental, e técnicas de subvertsing. O subvertising, 
como também alguma da pirataria informática criati
va, inverte as velhas fórmulas dos anúncios nos media 
e propagandeia, através de vários métodos, o protesto 
público às contaminações mentais, recolhendo vários 
interesses locais para gerir a sua interferência cultural 
no mundo tecnológico, juntando a crítica da tecnolo
gia à tecnologia crítica. A simplicidade e acessibilida
de de meios para o realizar levam a que se transforme 
sempre num meio directo, tão directo que desde logo se 
transfigura por vezes numa espécie de activismo afinca
do. Talvez por isso, adoptou (ou foi adaptado) por téc
nicas e procedimentos vistos como criminosos, que, 
naturalmente, são os mais imediatos. Em muitos casos, 
como nos grafittis feitos em Stencil (normalmente utili
zado em catalogações e tipografias oficiais e militares), 
ocorre que a própria técnica usurpe a estética das auto
ridades legais, subvertendo a sua própria referência. 
Quando algum trabalho gráfico de rua não é apagado, 
parece ser um sinal de que foi confundido com alguma 
informação municipal. Prova também que, mais uma 
vez, na manutenção da linguagem autónoma, a maté-
ria-prima continua ao alcance de todos e "à medida do 
homem"<33). 

Adbusters 

(33) " "Todas as formas de mani
festações devem ser conjugadas 
para atingir uma verdadeira ambiên
cia em torno da medida do homem.", 
Asgerjorn, Pour la Forme, 1957, Édi
tions Allia ; 
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commodity 

7 - Essa tecnologia, como a informática, propõe gradu
almente as suas "capacidades", e faz as suas próprias 
sugestões instrumentalizadas, num domínio restrito, de 
si para si, e em mediação apenas com os seus referen
ciais. Propõe a concepção definitiva das formas linguís
ticas. Os novos medos, de Debord a Hakim Bey, em 
relação à destruição assistida da linguagem são, quase 
na mesma medida, os velhos medos, de Sade a Breton: 
conseguir que a autonomia instale sucessivamente uma 
linguagem de reacção, instalando o contra sentido, ou 
os seus vocabulários rotativos, na luta pela domestica
ção das palavras. Por uma linguagem que foi dada ao 
homem para ele fazer dela um uso autónomo. 

la rnesww 
( i\ IH d UP 

8 - A linguagem autónoma evita as categorias e a lei. 
Chega ao ponto de querer ser terrorismo poético. A his
tória confirma-o. "A arte como crime, o crime como 
arte."(34). Mas na vontade furiosa de destruir, está tam
bém a vontade megalómana de construir melhor, voltar 
os mitos contra os mitos, os heróis contra os heróis, a 

(34) - Hakim Bey, Zona Autónoma 
Temporária, Frenesi; 
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hegemonia contra hegemonia, a propriedade contra a 
propriedade. Essa mesma história, foi, nos seus melho

res momentos, a história de um certo tipo de destruição, 
período normalmente considerado entre a Comuna de 
Paris e o início da 2a guerra mundial. A partir de deter

minada altura, os seus produtores alhearamse consi

deravelmente dos interesses do(s) público(s); depois, a 
transgressão passou para o despojamento dos seus sig

nos conceptuais, para finalmente desencadear a sua 
clareza pessoal. Inclusive, em momentos de exagero, 
houve momentos em que se queria essa própria sub

jectividade eliminada
135

'. Contudo, a identificação da (35Jver, por exemplo, o manifesto 
■ . 1. ~ , . de Marinneti; 

expressão pessoal cimentouse como condição e objec

tivo dessa transgressão poética: agora, passada essa cer

teza, a tentação da história passar por cima da poesia é 
frequente. A poesia é apenas lembrada nas entrelinhas, 
nas antologias ou nos recitais, e não naquilo que ela 
tem de quotidiano, urbano, selvagem ou subversivo: na 
SUa prática COmum

m
. (36)  "A comunicação e a linguagem 

existem na acção comum.", Comuni

cation prioritaire, Internationale Situa

9  Com a filtragem do qualitativo, o progresso da lin t/onmSte#7,Pág.2o1 Abril de 1962; 
guagem aparecenos, então, quase sempre, como ima

gem da sua radicalidade, mais um produto consumível 
para a vida quotidiana. Normalmente, exótica, que 
mostra indelevelmente a facilidade com que pode ser 
entranhada: por exemplo, um habitante do Burundi a 
devorar as obras completas de Malraux. Toda a comuni

cação actual ignora outro poder da linguagem que não 
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este, onde a organização da espontaneidade é quase 
sempre a organização de alguma técnica especializa
da. Podia-se facilmente verificar a falência da poesia 
através da falência real dos órgãos (37) que gerem as 
suas diplomáticas leis de propriedade. A tolice políti
ca perante os conflitos e as tensões sociais é isso mes
mo: remeter e aldrabar esse poder que lhes poderia ser 
útil, que normalmente lhes é concedido, para discursos 
inconsequentes que são a face mais visível dessa anti-
comunicação. A linguagem vai destruindo mais do que 
aquilo que constrói, assim como a sua época. 

(37) - Ver, por exemplo, o processo 
de falência da Sociedade Portuguesa 
de Autores; 

i o - "Não forneço qualquer regra capaz de transformar 
um homem em poeta e de o levar a escrever versos. 
Essas regras não existem. Poeta é justamente o homem 
que cria as regras poéticas."(38). Na linguagem existem 
despojamentos necessários, que se comportam a par 
de uma atitude autónoma. A história secreta da poe
sia demonstra-o. Uma tradução real deste facto, sendo 
possível racionalmente, é sempre difícil. A História já 
mostrou vários exemplos, alguns dos quais aqui cita
dos. Mas apenas mostrou. A negação, enquanto despo
jamento, tem sempre mais realidade do que qualquer 
transladação dessa história. "O cenário determina as 
atitudes", avisavam os letristas nos recônditos anos cin
quenta, onde a história ainda não se lembrava de visitar. 
A poesia futura terá a sorte de cumprir desejos sem obe
decer a outros destinos que não os traçados pela auto-

(38) -Vladimir Mayakovski, Como faz
er yersos.Publicações Dom Quixote; 
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nomia. Os postulados da fatalidade foram retirados ao 
homem por ele mesmo: essa acção permitelhe agora 
mais, e outras acções, enquanto força considerável. As 
escolhas da autonomia podem ter mais peso do que as 
decisões de muitos: os desejos e as vontades são agora 
reconhecidos apenas e só pelos indivíduos autónomos. 
Já não são necessários os "solidários" desígnios dos 
deuses, mitos e poderes. 
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