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TRECHOS ESCOLHIDOS

Primeiro Livro

Prefácio à 5a. Ed.

As três teses principais são: nós não estamos à altura da perfeição de nossos produtos; nós 
sempre construímos mais do que podemos imaginar e sobre o qual podemos nos 
reponsabilizar; acreditamos que do que temos capacidade também temos o direito, não: o 
dever, não: a necessidade. (VII)

A Decisão

[Epígrafe] De uma notícia de jornal: "Os condenados à morte podem livremente decidir se na 
sua última refeição desejam receber feijão servido acre ou doce."

Por que se dispõe deles.
Mesmo nós podemos livremente decidir se queremos ser servidos, em nossa atualidade, com 
explosão atômica ou corrida de trenó duplo. Porque já se dispõe de nós, de nossa livre 
escolha; nós, pessoas que tomam essa decisão livre. Porque nós, como consumidores de rádio 
e de TV, temos que tomar a decisão. E isso, como seres condenados a se deixar alimentar com 
fantasmas do mundo em vez de experimentá-lo e que mal desejamos outras formas, inclusive 
outras formas de liberdade de escolha. Estas, sequer podemos imaginar. Sobre isso já foi 
decidido (1)

Analfabetismo pós-literário

O seguinte se passou com o autor [2]:
Ele descreveu, no contexto do que ele classificava de analfabetismo pós-literário, o fluxo global 
de imagens da atualidade: o fato de que se solicitar ao homem atual, e em toda parte, através 
de todos os meios das técnicas de reprodução (revistas ilustradas, filmes, programas de TV), 
olhar embasbacado as imagens de mundo, ou seja, participar aparentemente em todo o 
mundo (isto é, naquilo que para ele deva valer como "todo"), e fazê-lo de forma tanto mais 
generosa, quanto menos lhe for garantida a chance de perceber os contextos do mundo, 
quanto menos se deixá-lo entrar nas decisões sobre o mundo; o fato de "entopir-se os olhos", 
como num conto de fadas molússico [3], ou seja, de se dar tanto mais para ver, quanto menos 
ele tiver o que dizer; o fato de que a "iconomania", à qual se educou o homem através da 
sistemática sobrealimentação com imagens, apontar hoje para todos aqueles traços pouco 
interessantes do voyeurismo, que nós estamos acostumados a associar a esse conceito, no 
sentido estrito; o fato de que as imagens, quando encobrem, de forma a sufocar o mundo, 
trazem sempre consigo o perigo de se transformarem em aparelhos de idiotização, pois, 
enquanto imagens, em oposição aos textos, não esclarecem nenhum contexto, mas 
apresentam apenas farrapos arrancados de mundo: ou seja, mostrando o mundo, o mundo 
ocultam.(3)

Crítica da técnica

O que será discutido nos três ensaios seguintes é um fenômeno independente de qualquer 
parte da Terra, de sistemas ou teorias políticos, programas ou planejamentos sociais; um 
fenômeno de nossa época, portanto, epocal [4] .Não se pergunta o que Washington ou Moscou 
fazem da técnica, mas o que a técnica fez, faz e fará de nós, antes mesmo que nós possamos 
fazer algo com ela. Em nenhum outro sentido diferente do que Napoleão há 150 anos afirmava 
da política e Marx há 100 anos da economia, a técnica agora é nosso destino.(7)

Desnível prometeico



Ao fato da assincronia diariamente crescente do ser humano com seu mundo de produtos, fato 
da distância tornando-se cada vez maior dia após dia, chamamos de "desnível prometeico".

Este "desnível" naturalmente não ficou sempre desconhecido. Foi visto, por exemplo, na 
doutrina da "superestrutura" do marxismo, especialmente na discussão da diferença 
cronológica entre os dois planos "infra-estrutura"e "superestrutura". Mas, não mais do que 
"visto". Pois o desnível pelo qual o marxismo se interessou, era apenas um entre muitos, só 
um modelo de um complexo desigualmente amplo, no qual se distinguiam fenômenos de 
desnível dos mais diferentes tipos. Além da diferença tratada no marxismo entre relações de 
produção e teorias ("ideológicas") há, por exemplo, o desnível entre produzir e imaginar,entre 
fazer e sentir, entre saber e consciência e, finalmente e acima de tudo, entre o aparelho 
produzido e o corpo do homem (não talhado de acordo com o "corpo" do aparelho). (16)

Capítulo "Vergonha prometeica"

[...]Sob essse título entendo a "vergonha diante da 'encabulante' alta qualidade das coisas 
autoproduzidas".
Decidi-me fazer com T. uma visita a uma exposição técnica, aqui inaugurada. T. comportou-se 
da forma mais estranha possível; de tal forma insólita, que passei a observar somente a ele, 
em vez de olhar os equipamentos. Logo que um dos mais complicados aparelhos começou a 
funcionar, ele fechou os olhos e silenciou. - De forma que ainda mais chamava a atenção, ele 
escondeu as mãos atrás das costas, como se se envergonhasse de ter trazido este seu 
aparelho pesado, deselegante e obsoleto para a mais fina sociedade dos aparelhos funcionando 
com tal precisão e tal refinamento. 

Mas este "como se ele se envergonhasse" é muito associado a temor. A imagem do 
comportamento era inequívoca. As coisas que ele reconhecia como exemplares, como 
superiores a ele e representantes de uma classe de seres superiores, representavam o mesmo 
papel, que as pessoas de autoridade ou reconhecidos "altos" ambientes tiveram para seus 
antepassados. Ter que ficar em pé com sua estupidez carnal, sua imprecisão de criatura diante 
dos olhos dos aparelhos perfeitos lhe era realmente insuportável: ele envergonhava-se de fato. 
(23)

Unicidade e morte

[...] O fato de que cada um como único, cada indivíduo como indivíduo seja insubstituível 
(valoroso insusbstituível) foi/.../ o credo de todo humanismo. Poderia, assim, soar como se 
estivéssemos falando de um rudimento de humanidade ou do resto de uma experiência de 
humanidade.

O contrário é o caso. Pois, decisivo aqui é mesmo como o único se coloca diante de sua própria 
insubstituibilidade: como o quê ele se sente. Ou seja, o fato de ele avaliá-la como uma 
imerecida desvantagem; como um atribuito, contra o qual ele se debate, apesar de não poder 
contestar, em ser idêntico a ele. Em uma palavra: com um defeito e uma mácula, da qual se 
envergonha. Decisivo é aqui portanto a "Doença da Unicidade".

Se dermos a essa "doença da unicidade" um teor banal, copiado de uma canção de massa: "Eu 
só existirei uma vez, não voltarei jamais", aí então ficará imediatamente claro, que ela se 
vincula, da forma mais extrema, ao medo da morte. O que é plausível, pois, se os produtos em 
série ganharam - como vimos anteriormente - através de sua substituibilidade a "imortalidade" 
e se o ser humano é excluído da existência em série e da substituibilidade, então estará fora 
também da imortalidade. A experiência, de que ele não é nenhuma mercadoria em série, atua 
portanto como um Memento mori.(55/56)

General McArthur (lustração histórica do encabulamento)

É há anos um segredo de polichinelo, que, no início do conflito da Coréia, o General McArthur 
sugeriu medidas, cuja execução, de certa forma, poderia ter detonado a terceira guerra 
mundial. E da mesma forma conhecido é o fato de que a decisão, se deveria ou não ousar esta 
conseqüência, lhe foi retirada das mãos. Os que lhe tiraram das mãos a responsabilidade não o 
fizeram, contudo, para eles próprios tomarem as decisões ou para encarregar outros homens, 
política, econômica ou moralmente competentes; mas (já que a última palavra deveria ser 



objetiva, e hoje como "objetivas" só valem as afirmações que são feitas pelos objetos) para 
transferi-la a um aparelho - em uma palavra: se "sobre-responsabilizou" a responsabilidade, 
como última instância, a um "cérebro elétrico". Quando a decisão foi retirada de McArthur, não 
o foi por meio dele, mas dos homens; e se o cérebro do aparelho atuou contra o de McArthur, 
não o fez por se ter algum motivo especial de desconfiar da inteligência de McArthur, mas 
também porque este só possuia um cérebro humano. (59/60)

[...]"Alimentou-se", assim, esta máquina-oráculo /.../ com todos os dados relativos à 
economia americana e à do inimigo. Dizer "com todos" é certamente exagero, pois à natureza 
da máquina pertence sua "idéia fixa", ou seja, a limitação artificial de suas determinantes. É 
fato, que o ponto de vista sob o qual ela trabalha seu material é a priori ajustado e permanece 
fixo de uma vez por todas. Assim, "alimentou-se" a máquina exclusivamente com tais dados, 
que não opõem qualquer resistência à quantificação, que se referem à utilizabilidade ou 
prejudicabilidade, à lucrabilidade ou não-lucrabilidade da guerra em questão, o que 
naturamente teve como conseqüência, que (por exemplo) a destruição de vidas humanas ou a 
devastação de territórios por motivos metódicos de higiene e de inequivocidade somente 
poderiam ser empregados e avaliados através de critérios de ganho e perda. Questões como 
'se esta guerra seria justa ou injusta' sequer foram colocadas ao "Cérebro Elétrico". As pessoas 
teriam se envergonhado de servir-lhe tal alimento, pois era de se prever que o aparelho, na 
sua insubornável objetividade de objeto, teria recusado tal ração subjetivo-sentimental ou, se 
se quisesse em sua boca oracular introduzir tal coisa com violência, ele iria responder com 
uma oclusão intestinal elétrica. (61)

O fato de que o "brain" soltou uma resposta após alguns segundos de profunda reflexão 
elétrica ou digestão elétrica, que por acaso foi mais humana que pré-decisões apresentadas 
pelo homem McArthur, o fato de que ele berrou o sonoro "negócio de perdas", de que a guerra 
eventual poderia ser catastrófica para a economia americana, foi certamente uma grande 
sorte; talvez mesmo - já que sua boca na nossa era atômica funcionou como o oráculo - a 
felicidade da humanidade. Mas o processo como tal representou ao mesmo tempo a mais 
epocal derrota, jamais foi sofrida pela humanidade. Pois, em tempo algum ela se humilhou 
tanto, ao confiar a uma coisa a sentença sobre sua histórtia, talvez sobre seu ser ou não-ser. O 
fato de a sentença ter sido proferida desta vez como veto, como graça, não melhora em nada 
o fato: mesmo assim foi uma sentença de morte, pois a fonte da possível misericórdia foi 
transferida a uma coisa, exatamente por isso. (62)

As coisas me vêem

[...]Não se poderia falar de vergonha de fato porque só fica verdadeiramente encabulado 
aquele que se e sob observação, sob os olhos, sob uma "instância". O mundo dos aparelhos é 
sem olhos; nenhum ser humano seria tão excêntrico para afirmar que ele seria visto pelos 
aparelhos. Ou seja, estes não são considerados como "instâncias".

Isso soa plausível. Mas só porque nós, embaraçados pela teoria, já não sabemos o que para 
nós é plausível, enquanto nos mantivermos ingênuos. Pois, ao que não tem preconceito nada é 
mais plausível do que ser observado pelas coisas.[5] O que menos ele é, é teórico do 
conhecimento, que se toma por um observador (do mundo); ao contrário, ele se vê com a 
mesma naturalidade como um olhado (pelo mundo) e olhador - o que não significa apenas que 
ele se sabe visto por seus co-humanos e animais, mas por todo o mundo visível. 
Costumeiramente, pelo menos nas origens, "visibilidade" é entendida por ele como uma 
relação recíproca: tudo que ele vê, o vê também.

É dispensável ssalientar que com isso não afirmamos que ele é efetivamente olhado pela 
cadeira, pela mesa ou pelo quadro. O que afirmamos é apenas que pertence à sua "visão de 
mundo" sem preconceitos observar-se como "visto pelo mundo". 

[...] É tão pouco verdadeiro, o fato de a pessoa ser "excêntrica" por se sentir olhada pelo 
mundo. O seguinte experimento (de forma alguma fácil de ser levado a cabo) comprova o fato 
de a pessoa, ao contrário, precisar violar sua imparcialidade para não se sentir olhada : 
quando tentamos, com efetividade crua, explicar que as coisas não nos vêem, o resultado nos 
toca da forma mais incrível. A idéia de que a cadeira, sobre a qual nos sentamos; a mesa, 



sobre a qual diariamente escrevemos; até mesmo nosso espelho, jamais nos olharam e não 
nos conhecem; de que o quadro à direita, acima de nossa cama, esteja imerso em noite 
eterna, e que não tenha a mínima idéia de seu pendant à esquerda, de sua própria beleza, de 
sua própria visualidade e, finalmente, de nada de nós, que diariamente o olhamos, ou seja, 
que ele é totalmente cego e que nós, rodeados por um mundo de coisas totalmente cegas, 
temos que terminar nossa vida vendo/não-sendo-vistos - esta idéia é de uma estranheza tão 
pouco séria, que se imagina estar sentindo "ares de outro planeta" e, dificilmente a gente pode 
se defender da sensação de que as condições fantasmagóricas de vida mostram um outro 
mundo obscurecido.
Não; acreditar que não podemos reconhecer as coisas, por força da "cegueira" delas, como 
instâncias, é totalmente injustificado. Para isso somos cegos demais, na medida em que nos 
mantemos ingênuos diante da cegueira delas. O fato de os seres humanos argumentarem: "As 
coisas não me vêem - ergo [6] não preciso me envergonhar diante delas" é pura teoria.A 
questão é se de fato aqui um "ergo" pode, de alguma forma, ser aceito. Se sim, então de 
forma bem diferente: de uma forma que testemunha que nosso mecanismo de deduções gira 
em sentido contrário ao do relógio. Assim, pode se aplicar o ergo: "Eu me envergonho daquilo 
que me é superior, ergo me vê". (78-80)

Capítulo: "O mundo como fantasmas e matrizes"

Epígrafe: Como o rei não queria que seu filho se afastasse das ruas controladas e vagasse, 
como que abandonado, por campos e pradarias, que o fizessem elaborar, por conta própria, 
um juízo sobre o mundo, lhe presenteou carruagem e cavalo. "Agora, você já não precisa 
andar a pé", foram suas palavras. "Agora, você já não o pode", era o sentido. "Agora, você já 
não mais o conseguirá", seu resultado. De: Histórias infantis.

O meio é a mensagem (meios e fins)

[...] Naturalmente podemos utilizar a TV com a finalidade de participar numa missa. O que , 
queiramos ou não, tão fortemente nos "marca" ou "transforma", como a própria missa, é o 
öato de que exatamente não participamos dela, mas consumimos apenas sua imagem. Este 
efeito de livro ilustrado, entretanto, é claramente diferente não apenas do "intencionado", mas 
é seu contrário. O que nos marca e desmarca, o que nos forma e deforma, não são apenas os 
objetos transmitidos pelos "meios", mas os próprios meios, os próprios aparelhos: que não são 
apenas objetos de possíveis usos mas já fixam, através de suas estrutura e função firmemente 
determinadas, seu uso e com isso o estilo de nossa ocupação e nossas vidas, em resumo, de 
nós.(100)

TV e fantasma

[...] A chance que contém, de fato, esta forma de consumo consiste /.../ em dissolver 
totalmente a família, e na forma de esta dissolução mantér ou mesmo assimilar a aparência 
confiável de vida familar. Mas ela é dissolvida, pois o que domina em casa através da TV é o 
mundo externo - real ou fictício - transmitido. E este, domina de forma tão ilimitada, que torna 
a realidade do lar - não somente a das quatro paredes ou da mobília, mas mesmo a da vida 
em comum - inválida ou fantasmagórica. Quando o distante chega muito perto, o próximo 
distancia-se ou apaga-se. Quando o fantasma se torna real, o real vira fantasmagórico. O 
verdadeiro lar é degradado a um contêiner, cuja função se esgota em conter a tela para o 
mundo externo.(105)

TV e a fala

Nós dissemos: Aqueles que se sentam diante da TV falariam na medida que quisessem, na 
medida em que de fato ainda querem ou podem, falariam entre si apenas por causalidade.

[...] Enquanto nossa fábula, nas palavras do rei, dizia: "Agora, você não precisa mais andar a 
pé" e isto significava: "Agora você não pode mais", para nós, a fórmula: "Vocês não precisam 
mais falar por conta própria", torna-se: "Agora, vocês já não o podem mais". Pelo fato de os 
aparelhos nos terem tirado a fala, eles também nos tiram a língua; eles nos roubam nossa 
capacidade de expressão, nossa oportunidade lingüística, nossa vontade de falar - exatamente 
como a música de gramofone e do rádio no roubam nossa música doméstica. (107)

"Verbiederung"



O engodo a que nos referimos [vindo do rádio e TV, cf. o Tr.], consiste no fato de que nós, 
apesar de vivendo num mundo alienado, como consumidores de filme, rádio e TV - mas não 
apenas destes - parecemos estar em situação profundamente íntima com tudo, com pessoas, 
com regiões, situações, acontecimentos, mesmo com os mais estranhos, ou principalmente 
com estes.A explosão da bomba de hidrogênio em 7 de março de 1955 se deu com o nome 
familar de "vovô" ("Grandpa"). Este processo da pseudofamiliarização, que não tem nome, eu 
chamaria de "Verbiederung [7] do mundo". (116/117)

Fantasmas

[...] Não são puras imagens o que nós recebemos [pela TV, o Tr.], diz alguém. Mas, presentes 
no real, de fato, também não estamos. A pergunta: "Estamos presentes ou ausentes?" não se 
coloca; mas não porque a resposta "imagem" ( e, com ela, "ausente") seja evidente, mas 
porque a particularidade da situação criada através da transmissão consiste em sua 
ambigüidade ontológica: porque os fatos transmitidos são ao mesmo tempo presentes e 
ausentes, ao mesmo tempo reais e aparentes, ao mesmo tempo lá e não-lá, em suma: porque 
eles são fantasmas.(131)

Os dois presentes

[...] Não estaríamos aqui fazendo puramente um jogo com a palavra "presente"? Não 
estaríamos usando o fato, de a palavra oscilar entre duas significações, para provocar 
problemas imaginários? Pois, a utilizamos claramente em duplo sentido: De um lado, para 
caracterizar o presente concreto, ou seja, a situação na qual homens e homens ou homens e 
mundo se encontram em contato real e ambos se tratando, se referindo, se encontrando, 
crescem juntos no sentido de uma "situação" (= concrescunt). De outro lado, a puramente 
formal simultaneidade, a saber, o fato de que o homem e qualquer acontecimento, situados no 
extremo do mesmo ponto do agora, partilham do momento do mundo. Mas o fato de à palavra 
ocorrer esta dupla significação - e não apenas em alemão - não é nenhum acaso. Antes, a 
dupla significação funda-se no fato de não poder ser traçado o limite, em relação ao qual o 
fato ou uma partícula do mundo nos digam tão pouco respeito, que o "presente" só exista no 
sentido de simultaneidade. O presente transforma-se em apenas simultâneo. Este é o caso-
limite. É aquele que menos me diz respeito [8], ou seja, o mais distante. Mas que - já que 
ainda não se retrai em "irrealidade" - por outro lado demonstra, que de fato ainda me diz 
respeito. 

Mas mesmo se um limite puder ser traçado entre os dois significados, não somos nós quem vai 
jogar com esses dois significados; muito mais, é a televisão quem o fará. De fato, este jogo é 
exatamente o princípio da emissão, pois seu trabalho consiste exatamente em enviar apenas 
ou quase apenas o simultâneo, de forma que atue como verdadeiro presente, de dar ao 
presente formal a aparência de presente verdadeiro, de dissolver completamente a linha 
demarcatória, em si já pouco clara, entre os dois "presentes", e, com isso, entre o relevante e 
o irrelevante. Cada emissão de imagens fala e com razão: "Agora sou eu e não só eu, a 
emissão, mas eu, o acontecimento transmitido". E através deste "agora sou eu", através dessa 
atualidade, torna-se um fenômeno que transcende a tudo o que é puramente imagético; ela se 
torna, assim - já que tampouco é um presente de fato - uma coisa intermediária (entre o ser e 
a aparência: um fantasma).(133)

Onipresença da TV

Não há nada que satisfaça a compreensível fome de onipresença e rapidez de transformação 
tão completamente como as emissões de rádio e TV. Pois estas vão ao mesmo tempo ao 
encontro da cobiça e da exaustão, da tensão e da distensão, da velocidade e do nada fazer, do 
tutelamento e do ócio: elas servem tudo junto. Elas nos poupam até nos batermos contra esta 
dispersão, pois esta vem em nossa direção. Em suma: resistir a esta tentação tão diversificada 
é impossível. Não é nenhum milagre, portanto, que a praga - de estar ao mesmo tempo em 
dois ou cem casamentos, sob a qual sofriam os antigos poetas - tenha se tornado a 
(aparentemente) mais inofensiva situação normal do ócio. Uma situação de todos aqueles que, 
aqui sentados, lá fiquem e que agora - ao mesmo tempo em toda parte, não estando em lugar 
algum - estejam de tal forma acostumados, que de fato já não morem mais em parte alguma - 
de qualquer forma em nenhum local, que dirá então em uma moradia - mas, no máximo, em 
seu inabitável, mutante em cada momento, local cronológico: no Agora.(137)



Horror vacui

O homem tomando banho de sol, bronzeando suas costas enquanto seus olhos nadam através 
de uma revista, seus ouvidos participam de uma competição esportiva, seu queixo mascam 
chicletes - esta figura do passivo jogador simultâneo e do múltiplo faz-nada é uma ocorrência 
internacional cotidiana.

O fato de ela valer como normal e como tal ser aceita, não a torna desinteressante; antes, 
muitíssimo carente de explicação.

Se nós perguntássemos a este homem, tomando banho de sol, em que consiste sua 
"verdadeira"ocupação, em que sua alma se mantém "realmente", ele naturalmente não 
poderia responder. E exatamente porque a pergunta sobre o "verdadeiro" baseia-se num falso 
pressuposto, o de que ele é o sujeito da ocupação e do deter-se em algo. Se ainda se pode 
falar aqui de "sujeito" ou "sujeitos", é porque estes consistem simplesmente nos seus órgãos: 
em seus olhos, que se detêm nas imagens, seus ouvidos, no jogo de futebol, seu queixo, no 
seu mascar. Em suma: sua identidade é tão radicalmente desorganizada que a busca do "si 
mesmo" seria a busca de algo não-existente. Ele não é disperso apenas (como até há pouco) 
em relação à disversidade de locais do mundo, mas na pluralidade de funções específicas.

A questão, o que leva o homem a esta agitação desorganizada, o que torna suas funções 
específicas tão autônomas (ou aparentemente autônomas), já foi respondida. Mas repetimos: 
É o horror vacui. O medo da autonomia e da liberdade. Mais exatamente: o medo de articular 
o espaço da liberdade, que o ócio lhe pôs à disposição; o vácuo, a que ele está exposto por 
meio do ócio. Ter que preencher por si mesmo seu lazer.(138/9)

Liberdade como valta

Esta palavra "fome" é apenas um título. Pois todos os órgãos crêem sofrer de fome no 
momento em que em vez de ocupados estão expostos ao vácuo, ou seja, estejam livres. Cada 
momentâneo não-consumo lhes vale como falta [9]. Melhor exemplo disso é o fumante em 
série. Assim, horribili dictu, liberdade (= liberdade = nada fazer = não-consumo) é idêntica à 
falta. Esta é também a causa para a demanda de bens de consumo, que precisam ser 
consumidos sem pausa, que não carregam em si o perigo da saciedade. Digo "perigo" porque 
o estar saciado limita o tempo de desfrute, ou seja, iria se transformar dialeticamente outra 
vez em não-consumo, ou seja, em falta. Esta é a explicação para o papel do chiclete jamais 
terminável e do rádio que nunca para de falar. (140)

Equiparação pragmática

[...]Um objeto deste tipo singurar [como o planetário, onde os aparelhos são também modelos 
microcósmicos, que dão a ilusão de ser o próprio céu estrelado, cf. o Tr.] é o "mundo" 
construído e transmitido por emissões mediáticas. Um modelo de estímulos, portanto, no qual 
exercitamos, com cuja ajuda treinamos "behavior patterns", modelos e modos de 
comportamento, e sob o qual reflexos devem ser alinhados. E isso, de forma tão profunda, que 
sobre esses trilhos nos tornamos incapacitados de nos comportar no mundo real diferente do 
que o fazemos diante do modelo de estímulo. E de nos deixar tomar e utilizar pelo mundo 
diferente do que neste modelo. A intenção aqui é a congruência do mundo real e do modelo. 
Esta congruência, por outro lado, não deve ocorrer na forma de uma declaração teórica de 
identidade, pois esta já concediria uma diferença prévia, mas de uma "equiparação 
pragmática": como comportamento efetivo no mundo e como tratamento do mundo, no qual a 
suspeita de que o mundo não congrua com o modelo de estímulo, não seja idêntico a este, não 
apareça, ou, se aparecer, em última análise, não funcione. Um exemplo dessa "equiparação 
pragmática" foi conhecido da Alemanha nacional-socialista: para o leitor do Stürmer [10], que 
vivenviava sua "contitioning", seu condicionamento, através do modelo lá difundido de judeu 
ou do modelo de "mundo judeizado", a diferença entre o judeu real e seu modelo de estímulo 
não era só insignificante, ela sequer existia. Esse leitor compreendia tão pouco o fato da 
duplicidade entre realidade e imagem, que ele só poderia tratar - e de fato o fazia - o 
verdadeiro judeu como se não fosse mais do que imagem. O processo poderia ser 
caracterizado como "magia invertida": enquanto o mágico faz a imagem daquele que deve 
coincidir com a do copiado, deseja-se aqui, se é que a diferenciação ainda vale, fazer a 



imagem se encontrar no real.(165)

TV é a própria realidade

A forma maior de pseudo-realismo cabe /.../ ao fantasma televisão, pois este pode querer 
convencer os seus telespectadores, não ser apenas cópia da realidade, mas a propria 
realidade. Mas, como poderia - pensa o consumidor irrefletidamente - como poderia a própria 
realidade ser irreal ? Como ela poderia depor contra si mesma? - Nenhum aparelho melhor 
teria possuído a mentira: contra a realidade ela não mente mais com a ajuda da imagens 
falsas mas com sua própria ajuda.(168)

O único e a fotografia

[...] Se houvesse uma ontologia econômica constituída, ou seja, um teoria do ser, como este 
aparece da perspectiva da produção atual, das vendas, seu primeiro axioma seria: "A 
realidade é produzida através da reprodução. Somente no plural, somente como série, ela é 
'ser' " . E na sua forma inversa; "Uma vez é nenhuma vez. Aquilo que é só uma vez, não 'é' ". 
"O singular pertence ao não-ser".

O axioma soa como contraditório e é de fato difícil de entender. Isso porque aquilo que ele 
reconhece como "sendo" não é nem o "geral" nem o "singular", mas um terceiro: a série. 
Porque situa-se transversalmente à clássica, familiar alternativa nominalismo-realismo. Mas 
isso não impede que o axioma nos caiba profundamente hoje, especialmente entre os não-
filósofos:

Quem teve a oportunidade de observar viajantes, especialmente aqueles dos países altamente 
desenvolvidos, em Roma ou Florença, deve ter percebido como eles se irritam encontrar 
unicidades. Ou seja, aqueles grandes objetos históricos, exemplares únicos em volta do mundo 
das séries. Na verdade, esses viajantes trazem consigo um meio contra este incômodo: uma 
espécie de injeção, cuja aplicação lhes garante a imediata recuperação de sua paz de espírito. 
Trata-se, mais exatamente, de um aparelho, com cuja ajuda podem tornar o único - quando 
por causa de sua beleza ou de sua impossibilidade de classificação os irrite seriamente - 
imediatamente "sujeito" e os permite transformar qualquer artigo determinado e um artigo 
"indeterminado", a saber, em um objeto que pode ter no universo da reprodução uma 
existência normal como reprodução. Em uma palavra: eles estão todos armados com um 
aparelho fotográfico. E, como mágicos, que sequer precisam tocar seus objetos, atravessam o 
mundo em enxames "pour corriger sa nature": para eliminar o defeito que cada coisa 
representa através do fato de sua unicidade no universo das séries, para absorvê-las através 
da reprodução no universo das séries, do qual elas estavam excluídas até agora, para "captá-
las fotograficamente". No momento em que disparam a foto ficam tranqüilos.

Este "captar" significa também um "reter para si". Pois, o que esses magos conseguem com 
seu reproduzir é, ao mesmo tempo, o fato de que eles agora "possuem" seu objeto. Não se 
completa: "só com efígie". O modo, pelo qual eles "possuem" estes objetos é, antes, aquele no 
qual eles estão acostumados a "ter". Somente pelo fato de tê-los como efígie, eles os "têm". 
Pelo fato de lhes ser desconhecido qualquer outro lugar além daquele entre efígies - as 
mercadorias em série de seu mundo, entre os quais, com os quais e dos quais eles vivem, são 
apenas reproduções, inteiramente cópias de modelos - para eles as cópias são exatamente o 
real. Tão pouco eles fotografam aquilo que vêem - pois, o que eles vêem, eles só o vêem para 
fotografar; e o que eles fotografam, o fazem apenas para tê-las - quanto pouco é "real" para 
eles, o que eles fotografam. "Real", para eles, é antes a fotografia. Isto é, aquilo que é captado 
no universo das séries e os exemplares da reprodução em série, que se tornam sua 
propriedade. Expresso ontologicamente: eles substituíram o "esse = percipi" por um "esse = 
haberi". "Real", para eles, não é exatamente a Praça São Marcos, em Veneza, mas aquela que 
está no álbum de fotos em Wuppertal, Sheffield ou Detroit. Isso significa: para eles não conta 
estar lá, mas apenas ter estado lá. E isso não somente porque ter estado lá eleva seu prestígio 
secreto mas porque somente ter estado presente representa uma propriedade segura. 
Enquanto o presente, por força de sua volatilidade, não pode ser "tido", permanece um bem 
perecível, irreal, irrentável, não permanece, só o ter-estado - pelo fato de, como imagem, ter 
se tornado coisa e com isso propriedade - é o real. Formulado ontologicamente: "Só o ter-
estado é ser".(180-182)



Heidegger e o antropocentrismo envergonhado, I

[Em Heidegger e Plotino, o Tr.] está-se preocupado em dotar o "idealismo" (no sentido de 
nossa definição) de uma raiz realista e de uma justificação. E isto, imputando-se ao mundo ou 
ao próprio ser a necessidade de ser meu mundo. A ambos filósofos repousa no fundo o desejo 
de obter para o homem uma missão metafísica, de lhe fazer crer uma tarefa, a saber, aquela 
que ele já de qualquer forma executa, de justificá-la ex post como tarefa. Este desejo não é 
certamente incompreensível. Em ambos os casos trata-se de protestos desesperados contra a 
atual "posição do homem no cosmos", ao fato de o homem não assumir nenhuma posição no 
cosmos, ao fato de que ele, degradado pelo naturalismo a um fragmento da natureza entre 
milhões de outros pedaços, lhe tenha sido roubada a ilusão de um privilégio antropocêntrico. 
Ambos os filósofos testemunham como é indescritivelmente difícil manter-se à altura desta 
ausência de privilégios, de suportá-la. Pois, ambos, tentam contrabandear pela porta dos 
fundos uma posição especial, uma missão, uma indispensabilidade do homem para o mundo.
(187)

Fatos que só ocorrem para ser notícia

[...] O real - o suposto modelo - precisa ser retrabalhado de acordo com suas eventuais 
cópias, segundo a imagem de suas reproduções. Os acontecimentos diários precisam satisfazer 
antecipadamente suas cópias. De fato, existem numerosos acontecimentos que só acontecem 
como acontecem, para serem usados como emissões mediáticas. Há tais mesmo que só 
ocorrem porque são desejados e necessitados como emissões. Em tais casos, não se pode 
avaliar onde termina a realidade e onde começa o jogo. "Quando juízes, testemunhas e 
advogados ... têm que exercitar suas atividades tendo em mente que talvez 10 milhões de 
pessoas os vêem, a tentação de fazer teatro torna-se todo-poderosa"./.../De fato, a questão, 
onde termina a realidade e onde começa a aparência está colocada de forma errada: isso 
porque rádio, imagem televisiva e o consumo de fantasmas são em si realidades sociais de tal 
massividade, que podem aceitar a luta com as outras demais realidades atuais, afirmando que 
elas mesmo determinam "o que é real", "o que de fato se passou". A frase de Karl Kraus, com 
a qual ele acreditou fustigar um escândalo: "No início havia a imprensa, depois apareceu o 
mundo" já se tornou inofensiva. Pois agora se trata do seguinte: "No começo havia as 
transmissões mediáticas. Para elas o }undo acontece". (190/191)

Marcas são sempre marcadas

O que vale para o mundo mediaticamente transmitido, o fato de nele a duplicidade geralmente 
tida como normal estar ultrapassada, vale também para nós, consumidores de um mundo pré-
moldado. Faz parte da situação conformista de hoje o fato de o ser humano "adaptar-se" ao 
mundo da mesma forma que o mundo "adapta-se" ao homem. Ou seja, dispensa-se a 
diferenciação entre uma situação tábula rasa dos consumidores, outrora existente, e um 
processo no qual a imagem do mundo lhe seja impressa sobre sua superfície. O consumidor é 
sempre pré-formado, sempre preparado para um modelo, sempre pronto para uma matriz. Ele 
corresponde mais ou menos à forma que lhe será impressa. A cada alma isoladamente adapta-
se uma matriz de forma adequada, de certa maneira, como a um baixo relevo a um seu 
correpondente alto relevo. E o carimbo da matriz ainda "cunha" expressamente pouco a alma 
ou mesmo a marca, pois a alma já está cunhada para ele. Tão poucas marcas a alma deixa na 
matriz, pois esta já está marcada. (197)

Capítulo: Sobre a bomba e as raízes de nossa cegueira apocalíptica

O historicamente sobreliminar

[...] Há acontecimentos que são tão incalculavelmente grandes que fazem perder de vista as 
dimensões daquilo que nós entendemos por condição histórica. O caso das catástrofes naturais 
é evidente. O afundamento da Atlântida (considerando-se que de fato ocorreu) não foi uma 
catástrofe histórica, uma catástrofe na história. Antes, o fim da história, algo que não pôde 
mais entrar na história: "historicamente sobreliminar".

O mesmo vale para experiências atômicas; de guerra atômica então, nem se fale. Sua 
preparação pode ainda fazer parte da dimensão da história, pois os iniciadores desta teriam a 
esperança de com ela alcançarem determinadas metas históricas futuras. No momento, 
porém, que eles chegassem à realização desta meta, ou seja, no momento do início da guerra, 



a história terminaria. No dia da primeira explosão, a dimensão da história iria explodir junto. 
"No fim do caminho aparece, cada vez mais claramente, o fantasma da devastação geral". 
(Einstein, mensagem aos cientistas atômicos italianos). O que sobraria não seria mais uma 
situação histórica mas um território de escombros, sob os quais estaria enterrado tudo o que 
um dia foi a história.E se o homem sovrevivesse, não mais o faria como ser histórico mas 
como um resto deplorável: como natureza contaminada na natureza contaminada. (p.263)

A banalização do medo

[...] Considerando a quantidade de medo que nos convém, que deveríamos acumular, somos 
simplesmente analfabetos do medo. E se quisermos compreender nossa época com uma 
denominação, então deveremos chamá-la de "era da incapacidade do medo". (265)

Aquilo [11], cuja chance de compreender no primeiro momento foi perdida, não é mais 
possível recuperar posteriormente. Após um ano, o perigo já havia se tornado algo confiável, 
centenas de vezes lido, um fato já monótono. Hoje, ele já é o "good old danger", um pedaço 
simpático de nossa vida após a guerra.

[Roosevelt proclamou a "Freedom from fear": inconciliabilidade entre liberdade e medo] e isto, 
no exato momento em que a exigência [desta sua afirmação, o Tr.] começou a perder sua 
validade, pois surgiu uma nova tarefa, quase oposta, a saber, "aprender a temer" (como se diz 
nos contos de Grimm). Isso porque, o que nos falta principalmente é "freedom to fear", isto é, 
a capacidade de reunier o medo apropriado, aquele quantum de medo, que precisamos ter 
quando pretendemos nos livrar de fato do perigo em que nos encontramos, a saber, quando 
queremos verdadeiramente ganhar a "freedom from fear". Trata-se, portanto, de to fear in 
order to be free. Ter medo para que se possa ser livre ou mesmo para sobreviver.(266)

O sobreliminar, novamente

Cada uma das capacidades [fazer, pensar, imaginar, sentir, responder por] tem sua própria 
relação com grandeza e medida. Seu volume, seu "entendimento", sua "capacidade de 
trabalho", seu "alcance" diferem. Por exemplo, podemos planejar e realizar hoje, sem 
problemas, a destruição de uma grande cidade com a ajuda de meios de destruição por nós 
fabricados. Mas imaginar este efeito, avaliá-lo, só o podemos insatisfatoriamente. E, mesmo 
assim, o pouco que temos da capacidade de imaginar: a imagem turva de fumaça, sangue e 
escombros, é ainda muito, se a compararmos com a ínfima quantidade daquilo que sentimos 
com a idéia da cidade destruída ou de que somos capazes de nos responsabilizar. Cada 
capacidade, portanto, tem seus limites de função, além dos quais já não funciona, isto é, não 
consegue registrar aumento. Os alcances das capacidades não estão em congruência. Podemos 
"matar"/.../ milhares de pessoas; imaginar, talvez, apenas dez mortes. Chorar ou se 
arrepender, no máximo de uma. O que vale para chorar ou se arrepender, vale para as 
emoções em geral, para o medo: ele não está à altura do alcance de outras capacidades. E 
quando tenta se equiparar às demais, se comportar de "forma apropriada", ele fracassa. O ser 
humano com medo domina apenas tarefas menores do que o ser humano que produz. Nesta 
medida, o homem é menor do que si mesmo. (267/8)

Segundo Volume

Introdução

A indústria que equipara a fome das mercadorias, de serem consumidas, e nossa fome das 
mesmas chama-se "publicidade"(16)

O "desnível prometeico", com cuja exposicão eu abri há 25 anos o primeiro volume, ocorria 
entre o máximo daquilo que podemos produzir e o (vergonhosamente pequeno) mínimo do 
que podemos imaginar, tornou-se um desnível entre o que nós podemos produzir e aquilo que 
podemos utilizar. (18)

Pertence ao ser de nossa existência técnica o fato de que aquilo que nós podemos produzir não 
apenas não podemos ou não devemos não produzir mas também que não podemos ou não 
devemos não utilizar (19/20)

"A essência do homem consiste em não ter essência". (25) Patologia da Liberdade, 1929: In: 
Recherches Philosophiques, Paris, 1936



Antiqüismo da Massa (1961)

Os três estádios da massa:
[...] 1....Os entretenimentos ofertados pelos media são consumidos por uma crowd, 
fisicamente massiva, efetivamente agregada, pelo menos junta. [Ex. o cinema]

2. No segundo estádio, o do rádio e da TV, o produto não é mais feito para a massa mas em 
massa, isto é, em inúmeros exemplares reproduzidos para milhões. Não há mais o original, 
mas apenas cópias. (p.80)

3. O terceiro é efeito dos anteriores. Consiste em que nós, através da situação de consumo 
dada, estamos tão definitivamente marcados, que mesmo que esta situação (eventualmente) 
falte, nos comportamos como suas criaturas, mesmo se estivermos fora de casa.

[...] Enquanto a característica dos dois primeiros estádios era de que neles o mundo externo, 
transformado e} imagens, era transportado para dentro de casa, para lá ser digerido 
solitariamente, o critério do terceiro consiste no "transporte de volta", a saber, no fato de os 
solitários poderem tranquilamente ser colocadox no mundo externo , pois, condicionados pelo 
segundo estádio, já não reconhecem o mundo externo como tal e este já não ameaça sua 
solidão através da sua volta. (82/83)

- Nomadismo sedentário

Faz parte da imagem social-psicológica do americano de hoje /.../ não apenas que ele esteja, 
por força da afluência interminável do mundo externo, sempre em outra parte e nunca em 
casa - ou seja, perca sua esfera privada, mas também, que esteja de fato (pelo menos 
enquanto se encontra sobre solo americano) em toda parte e sempre em casa. Trta-se da 
perda do seu sentimento de mundo exterior, a elefantíase de sua esfera privada. Da mesma 
forma como ele (embora efetivamente sentado em casa) está, através dos programas 
mediáticos, sempre em outro lugar, ele mantêm-se tambérm sempre (em qualquer lugar que 
ele, sentado em seu carro, rodando por lugares novos) em casa. Se o rádio é a corporificação 
de sua desprivatização, o carro é a corporificação de seu estar-sempre-em-casa. Quem, no 
rádio e no carro, vir esses dois aparelhos, ao mesmo tempo decisivos e importantes, não 
reconhecerá como funcionam próximos e que são aparelhos complementares. Realmente, o 
sonho de nossa existência atual só se realiza se nós ao mesmo tempo nos servirmos desses 
dois aparelhos. Pois nós, apesar de rodando por lugares estranhos, permaîecemos em casa, já 
que não deixamos nosso carro, nossa segunda casa. E porque neste, como em casa, captamos 
um segundo mundo através do rádio. Somos metade nômades, pois mesmo quando estamos 
em casa, mantemo-nos todo o momento em outro lugar. E metade sedentários, pois mesmo 
quando efetivamente rodamos por algum lugar novo, podemos consumir as comodidades do 
estar em casa e isto significa paradoxalmente que nós, mesmo assim, temos a chance de 
permancermos em outro lugar, não transmitido. (86/87)

O antiqüismo do indivíduo (1970): A medialidade

Em tempos passados houve cientistas que, na crença em seu patrimônio de conceitos, há 
muito preservado, tentaram impor a objetos, que não mais se submetiam à esfera de 
competência de suas categorias, mesmo assim, essas categorias, ou seja, corriam atrás do 
não-existente. O que eu afirmo aqui é que nós, quando em sistemas conformistas, ou seja, no 
mundo do "fazer-junto" (do colaborar), buscamos a linha demarcatória entre atividade e 
passividade, entre se alinhar e ser alinhado, também corremos atrás do inexistente.

Da mesma forma certo é dizer hoje que quem consome algo, está, ao mesmo tempo, sempre 
preparado para a alimentação. Quem espontaneamente liga o rádio, o faz como um ser 
humano educado para a "submissão". Quem expressa sua opinião, propaga sempre a opinião 
que lhe foi inculcada. E o contrário: que recebe a incumbência de propagar opiniões sempre as 
transmite como um convencimento pessoal. Quem é obrigado a ouvir, sempre encontra "seu" 
prazer em sua existência de ouvinte. Quem obedece à pressão ao consumo, tem sempre, "por 
sua própria conta", apetite para aquilo que lhe é posto para consumir. Da mesma forma 
correto é hoje (esta afirmação está na base da afirmação mais específica) que quem foi 
alinhado, já estava mesmo alinhado e vice-versa: quem se alinha, sempre já havia sido 



alinhado. Resumindo: o fato com o qual nos referimos nos sistemas conformistas é um 
processo único e "medial". Um processo no qual dividir-se em partes separadas atividade e 
passividade seria tão sem sentido como dividir a periferia do círculo em uma parte convexa 
para fora e côncava para dentro. (147)

- O monólogo coletivo

Ninguém tem segredos, todos estão abertos a todos. Apesar disso, para um autor de "ficção 
filosófica", que deveria descrever a sociedade perfeitamente conformista de amanhã seria uma 
grande atração descrever a geração dos netos como emudecida. E como totalmente 
emudecida, não apenas como lingüisticamente atrofiada, como já o somos.

Naturalmente isso soa contraditório. Estar aberto, sem barreiras, para os outros e ser 
emudecido parecem se excluir mutuamente. Mas só parecem. Pois o emudecimento não 
aparece (este é o caso mais comum) apenas quando o abismo entre pessoa e pessoa torna-se 
tão amplo ou perigoso que não consegue ser superado. Ele ocorre também quando o abismo é 
muito estreito, para tornar possível uma mediação lingüística. Toda a conversação exige uma 
distância mínima. O comunicado só tem sentido quando há uma diferença entre o falante e o 
ouvinte. Quando A, que sabe de alguma coisa, deixa um B, que não sabe, participar de seu 
conhecimento. Este mínimo de diferença não haverá mais para os congruistas, dos quais se 
formará a sociedade perfeitamente conformista de amanhã. Pelo fato de todos serem servidos 
com o mesmo, todos saberão do mesmo. Isso quer dizer: cada ouvinte só poderá ouvir aquilo 
que ele, da mesma forma, puder falar. E cada um que fala só poderá falar aquilo que ele puder 
ouvir de outro. Nestas circunstâncias, abrir os ouvidos e a boca não teria mais sentido. Belas 
perspectivas. Pois, do ponto de vista filosófico, isso significa que o conformismo triunfante irá 
fazer desaparecer não só as diferenças individuais (como aquelas entre "ativo" e "passivo") 
mas até nossa differentia specifica: a saber, nosso ?*??*?******???

Mas não estamos tão longe disso. Um pouco desse caminho já percorremos. A questão se no 
nosso atual mundo conformista se fala menos do que no mundo de ontem e de anteontem, 
não se pode responder. Não se pode desconhecer, ao contrário, que já há situações agourentas 
de emudecimento, como a da família, sentada diante da tela de TV, calada, durante a refeição. 
E mais importante do que esta situação especial me parece ser a nova função que assumiu o 
falar na sociedade conformista. Na medida em que a palavra "função" ainda é adequada aqui. 
Pois, pelo menos numa primeira tomada, nosso falar parece ter se atrofiado numa ocupação 
absolutamente sem sentido. Com isso quero dizer que nós, quando conversamos, vestimos o 
mundo dos acontecimentos (que nos é mediaticamente entregue) em palavras que pertencem 
a um e mesmo glossário (que nos é remetido). Que nós realizamos, portanto, uma troca 
tautológica. Para a maioria de nossas conversas, para as "small talks", vale que as palavras ou 
expressões que trocamos com nosso parceiro assemelham-se às bolas que são arremessadas 
para um lado e para outro entre jogadores de tênis. Ou seja, as "bolas" que nós "mandamos" 
falando são idênticas àquelas que nós recebemos ouvindo. E que as que nós recebemos são 
idênticas àquelas que remetemos. Receber e dar tornaram-se intercambiáveis. (152/3)

- A exposição do mundo

Nosso mundo é, por o princípio, um mundo de publicidade. Ele consiste de coisas que se 
oferecem e que nos solicitam. Publicidade é um "modus" do nosso mundo. Em linguagem 
ontológica: Como "ente" só se afirma, só é reconhecido aquilo, que na bellum omnium contra 
omnes demonstrar mais potente força de exibição e de atração. Formulado de maneira 
negativa: aquilo que não se promove, que não apela, que não se mostra, que não tem 
participação sob a luz da propaganda, não tem força em nos exigir, não levamos a sério, não 
ouvimos, com ela não colaboramos, não reconhecemos, não utilizamos, não consumimos. 
Resumindo: essas coisas permanecem "ontologicamente subliminar"; no sentido pragmático 
não estão "lá" (não existem) [12]. Quando Heidegger, com ou sem razão, reviveu o termo 
"fenômeno", que havia se tornado vazio, reviveu em seu significado através do "se-mostrante" 
(aquilo que se mostra), ele o fez nada mais nada menos do que no sentido da fenomenalidade 
das mercadorias que se promovem. Sobre estas recai sua significação. E, pelo fato de sua 
classe tornar-se modelo para todas as demais classes de objeto, seu signicado vale 
universalmente: O que deseja ser levado em consideração precisa se mostrar. O mundo 
tornou-se agora um mundo "para exposição", a saber, uma exposição de mundo, o qual é 



impossível de se visitar, porque nos encontramos de qualquer forma dentro dele. (160/1)

- A escravidão não contratual. "A sirene"

Quando a sirene da fábrica anuncia o término do trabalho, ela anuncia, ao mesmo tempo, 
também, que se inicia a inevitável dominação plena do mundo sirênico dos meios de 
comunicação e da publicidade. Anuncia nós dependemos dele, que aí começam as horas de 
nosso emprego sem limites e sem contrato, as horas por cuja lama temos que atravessar 
batalhando no suor de nosso rosto de ócio. (170) grifado no original.

Antiqüismo da privacidade (1958). A "neutralidade" da técnica

[...] Descobertas técnicas jamais são apenas descoberta técnicas. Nada é mais equivocado do 
que a "filosofia da técnica" - em verdade poucas vezes expressamente formulada, mas tida 
como evidente tanto pela direita quanto pela esquerda - que afirma que os aparelhos seriam 
"moralmente neutros": estariam à livre disposição para qualquer uso. O único que importa 
seria como os utilizamos, que uso posteriormente fazemos deles, se moral ou imoral, humano 
ou desumano, democrático ou não-democrático.

Esta tese amplamente divulgada precisa ser combatida. Isso porque dá precedência a todos os 
aparelhos e por isso nomeia o filósofo como seu retardatário, pois subentende que a 
formulação do problema moral deva ser feita sempre posteriormente.

Com isso, porém, declara-se a capitulação da moral. Pois ao moralista alimenta-se com a 
deplorável tarefa de dar seu "de acordo" à existência do aparelho (seja qual for), ou, na 
melhor das hipóteses, tem a incumbência de explicar aos seus contemporâneos como e para 
quê eles podem e não podem utilizar seus aparelhos.

Formulado de outra maneira, a tese da "neutralidade moral" dos aparelhos precisa ser 
combatida porque é uma ilusão. O homo technicus aceita esta ilusão porque tem necessidade 
de preservar sua boa consciência diante de seu crescente parque de aparelhos, que se 
acumula diariamente e que sobe acima de sua cabeça. Mas é simplemente falso o fato de 
mantermos a liberdade diante dos aparelhos por nós construídos e que podemos escolher as 
formas de sua utilização.

É, antes, verdadeiro o fato de que todo aparelho, quando já existe, pelo simples fato de seu 
funcionamento, já constitui uma forma de sua utilização. Que todo aparelho, através do fato de 
sua operação particular sempre executa um papel prejudicial (social, moral e politicamente). É, 
por fim, verdadeiro que nós somos sempre marcados pelos aparelhos, independente de como 
intencionamos utilizá-los ou presumimos empregá-los, independente dentro de qual sistema 
político-econômico deles nos servimos, pois pressupõem e "estabelecem" sempre uma certa 
relação entre nós e os demais homens, entre nós e as coisas, entre as coisas e nós.
Ou seja: cada aparelho já é sua utilização.(217)

Através desta [da técnica], a humanidade cai não apenas em outro período histórico, mas 
antes em uma situação que se pode caracterizar como anistoricidade renovada. Pelo fato de 
nos confrontarmos a cada novo ano, não, diariamente, com um "novo mundo", a humanidade 
move-se para frente, ou, mais exatamente, apenas em frente, sem qualquer "olhar para trás" 
(seja encolerizado ou nostálgico) /.../ A humanidade de hoje olha tão pouco para o passado 
como o faz para o futuro. Seus olhos, antes permanecem fechados durante seu tempestuoso 
vôo, ou, no melhor dos casos, fixados no momento atual.

E, mesmo a afirmação que nós vivemos sem história, desde o momento em que a técnica 
dispõe de nós, ainda é insuficiente. A verdade plena é que nossa história se transformou numa 
interminável história do esquecimento do respectivo agora, certamente numa história, que não 
é jamais consciente de si mesma, que sequer pode ser expressamente esquecida e por isso 
não é de fato "história" mas simplesmente sucessão não-guardada. (297/8) 

Antiqüismo da realidade (1960)

Construímos nosso mundo segundo as imagens do mundo - "imitação invertida". Pelo fato de 
não haver mais nenhuma imagem que, pelo menos potencialmente, funcione como modelo, 
cunhamos efetivamente o mundo segundo a imagem de suas cópias. Cada Johnny beija hoje 



como Clark Gable. Com isso, a realidade torna-se cópia de suas cópias (não como em Platão, 
cópia das idéias). (252)

Somos "ideologizados". Pois as imagens de hoje são a ideologia de ontem: as representações 
imagéticas devem transmitir-nos uma imagem do mundo, ou, mais exatamente: o fluxo de 
imagens isoladas deve evitar que cheguemos a uma imagem de mundo e que sintamos de 
alguma ~orma as falhas da imagem de mundo. O método de hoje, com cujos meios o 
entendimento é sistematicamente impedido, não consiste no fato de que se fornece muito 
pouco, mas que se fornece demais. A oferta, em parte gratuita, em parte inevitável de 
imagens (publicidade), estrangula a possibilidade de se ter uma compreensão. Somos 
subjugados com uma abundância de árvores que nos impede de ver a floresta. A ignorância 
atual é construída pela multiplicação de aparentes matérias de conhecimento. (253)

Antiqüismo da liberdade

[...] O mundo que nos rodeia, ao qual pertencem, com os outros objetos, também opiniões, é 
uma força tal, que alinha nossos costumes de vida de forma tão profunda que nos tira a 
liberdade de pular fora dos trilhos, ou seja, de sequer imaginar outro mundo como possível, 
outro mundo composto de outros objetos. (265)

Antiqüismo do espaço e do tempo (1959)

Apesar da completa irrealizabilidade, o último e mais extremo ideal do homo faber de hoje 
consiste em tornar-se capaz e capacitar o mundo circundante a alcançar todas as metas das 
ações de forma semelhante ao mágico, ou seja, diretamente, sem perda de tempo. De fazer a 
sociedade sem tempo (em vez de sem classes) a esperança do amanhã. E não há em nosso 
tempo um único momento ( já que "o tempo não tem nenhum papel") que não se dedique à 
preocupação de eliminar o tempo, de fazer o tempo uma questão antiquada, um assunto de 
ontem. (342) 

O fato de o tempo aparecer sempre como duração, vazio, espaço intermediário, enquanto as 
metas não foram atingidas; como desiderata, em relação ao que (ou cujo presente) aspiramos, 
pois sem ele não podemos viver, permanecemos ausentes. Tempo é o caminho para o ter. 
Tempo só existe porque somos seres necessitantes; porque nós (e continuamente) não temos 
aquilo que deveríamos ter; porque (e continuamente) necessitamos obter o necessário. O 
tempo é tão vazio porque nós mesmos somos tão vazios como um estômago vazio e o tempo 
só é preenchido quando o estômado está cheio. (343).

O tempo, portanto, não é "forma de observação", sequer "forma de imaginação", mas forma 
de atraso. Forma de nossa vida que segue, enquanto a presa, que perseguimos, mantêm-se 
longe, escapa ou mesmo forge mais para frente, até que enfim a captemos e a tornemos atual 
e nela nos saciamos.

/.../ A eliminação do tempo é limitada pelo tempo. Pelo fato de nós, insuficientes 
constitucionalmente, sermos dependentes de outros entes, não há consumo que nos sacie de 
uma vez por todas. Mesmo quando ele nos torna saciados permanece insuficiente. Desta 
incompletude fundamental do estar saciado resulta um fato especial, o de que o tempo, apesar 
de indubitavelmente seguir para frente, corre ao mesmo tempo para trás. (344)

Aquilo que reconhecemos como valioso, como "worthwhile"(isto é: digno de ficar), é o que tem 
valor para algo: ou seja, exclusivamente como meio. Aquilo, ao contrário, para o qual o meio 
tem valor, a meta, nos confunde, nós a sentimos (a não ser que ela seja valor para outra 
meta, por exemplo para a saúde) como sem valor, porque enquanto meta ela não é nenhum 
meio. Em outras palavras: por vivermos numa época de má consciência da energeia e do 
desfrute, encontramo-nos em uma situação de pressa-paradoxo. Por um lado, somos 
impacientes, porque meio e fins "demoram", ou seja, tomam tempo. Por outro, não 
suportamos chegar à meta, na energeia, pois através desta permanência, o tempo que poderia 
ter sido usado para percorrer os caminhos, parece agora de fato ter se dissipado. (346).

O viajante que voa o mais rápido possível de Nova Iorque a Paris (para não perder tempo), 
pretenderá liquidar as negociações, por cujo motivo ele fez a viagem, pela mesma razão, o 
mais rápido possível. Em toda parte, ele tentará, para ganhar tempo, reduzir o tempo ao 



mínimo. Em última análise, ele fará tudo como no país das delícias, ou seja, diretamente, sem 
precisar vencer o tempo entre desejo e satisfação, e sem que a soma de suas atividades 
resulte em demora. O que de fato resulta é certamente o contrário daquilo que é intencionado. 
Conhecemos estas reduções da ação da discussão sobre o problema do lazer . O que surge é, 
na verdade, um crescimento do tempo em forma de hidra, a saber de um tempo que parece 
incomparavelmente mais longo do que aquele preenchido com atividades, incomparavelmente 
mais longo porque está "livre", livre das atividades do caminho e por isso não se deixa tocar 
por nódoas. Exatamente pela redução das atividades ganhamos muito tempo, com o qual nada 
temos que fazer; tanto tempo que nós, assustados com o horror vacui, sentimo-nos obrigados 
a distribuir este vácuo com atividades que possivelmente eliminem muito tempo, ou seja, que 
possa entupi-lo totalmente com elas. (349)

O antiqüismo do sentido (1972)

Milhares de psicoterapeutas conduzem pacientes, que os consultam por motivo de "vazio de 
sentido" crônico, /.../ à loucura."O Sr. tem razão, suas sensações são legítimas. Para o Sr., a 
vida que o Sr. leva (como trabalhador numa fábrica de agulhas, face lifter [embelezador] 
vitalício ou como vendedor de loteria), mesmo que sua atividade possa ser útil para tal ou qual 
pessoa, mesmo se ela for "humanizada", não tem de fato sentido. Mas não creia que a 
expressão "sentido da vida", utilidada pelo Sr., tenha qualquer sentido, ou que o Sr. teria 
possuído alguma vez aquilo que o Sr. tão dolorosamente me comunica como objeto de perda. 
O que outrora havia não era possuído de sentido mas uma situação na qual o Sr. de forma 
alguma tinha fome de sentido. O Sr. poderia até encomendar uma "prótese de sentido" para 
um sentido presumivelmente perdido . Por que o Sr. pressupõe que a vida, além de ser em si, 
deveria ou poderia "ter" também algo - isto é, aquilo que o Sr. chama de "sentido"? Não se 
deixe levar pelo fato de "encontrar" algum sentido na vida (pois ele não está escondido em 
algum lugar, ele não existe), nem que outro, por exemplo, eu, um suposto terapeuta, fosse 
colocá-lo ao Sr.. Não, o que o Sr. não perdeu, porque jamais possuiu, ninguém poderá, com a 
melhor das intencões, reencontrar".(369)

/.../ A sensação da "falta de sentido da vida" não é um sintoma patológico, que necessite de 
tratamento mas, diante do fato da falta de sentido, é uma sensação totalmente legítima, um 
sinal da não prejudicada disponilibade à verdade, para não dizer, um sintoma de saúde. Esta 
disponibilidade à verdade exige, por mais paradoxal que seja, que acabemos com a busca de 
"sentido". Os verdadeiros doentes são aqueles - estes são centenas de milhões - que jamais 
sentiram que de fato levam uma vida sem sentido, que cedo, com sucesso, aprenderam a viver 
na ausência de sentido e não esperar nada de diferente. (370)

Quando os "entediados da vida" perguntavam por algo - em geral eram mais reclamantes do 
que perguntantes - o faziam na boa tradição da teodicéia: para que miséria e as necesidades 
das criaturas? Por que lá haveriam suas doenças e mortalidades? Perguntavam o sentido do 
negativo (da negatividade) e não no sentido dos atuais questionadores do sentido. Pois estes 
não perguntam pelo sentido do sofrimento mas - esta é uma diferença brutal - pelo sentido da 
própria existência, que, para eles, não é sem sentido por ser atormentada por um sofrimento, 
mas, ao contrário, porque é "sem sofrimento", por que é sem sentido. (379)

[...] Não perguntamos "Que sentido tem isso ou aquilo" mas "Que tinha Deus 'em mente' (em 
sentido) [13] quando criou isso ou aquilo ou mandou ou mesmo permitiu". (384)

Enquanto Lisboa estava em pé não ocorreu a Voltaire perguntar em sonho como poderia 
justificar a existência da cidade salva, ou seja, pesquisar o "sentido" da cidade de Lisboa. Após 
a destruição, ao contrário, Deus o convocou e lhe solicitou para justificar a catástrofe. Quando 
esta idéia de justificação evanesceu, permaneceu no seu lugar não coisa alguma mas 
exatamente a do "sentido", de tal forma que podemos dizer: "A questão do sentido é a versão 
secular da questão da teodicéia. Ou a pergunta justificativa camuflada dos ateistas".(386)

Heidegger e o antropocentrismo envergonhado, II

[...] Do ponto de vista da história das idéias, o antropocentrismo é facilmente explicável 
através da sua remissão retroativa à antropologia do Velho Testamento, hoje ainda viva, que 
elevou os seres humanos não somente a dominadores de tudo, mas também à categoria 
daqueles seres para o qual todas as demais coisas foram criadas, tornando-se, com isso, o 



"sentido" delas. Se se observar este monopólio do sentido em vez de a partir da perspectiva 
dos cientistas das idéias (do espírito), mas da dos cientistas naturais, por exemplo, de um 
Darwin, tudo isso se torna tolo. Ninguém pode acreditar seriamente que algo tão fundamental 
como "sentido" deva recair, de certa forma como atributo contingente, exata e exclusivamente, 
àquela entre as milhões de espécies, à qual, por acaso, também se pertence. Ou no fato de 
que a humanidade como "povo escolhido" entre todos os entes , pertença metafisicamente, 
como único gen, ao "bom potinho", enquanto milhões de outras espécies e seres vivos, das 
amebas até as baleias, sem falar dos vegetais, tenham que se conformar, em se acotovelar 
metafisicamente no "potinho ruim", a dos não-portadores de sentido. (384)

[...] Na verdade, hoje já não podemos pronunciar ingenuamente o título "A determinação do 
ser humano", que Fichte escreveu ainda sem pestanejar. Se hoje alguém fosse fazê-lo, 
comprovaria com isso "megalomania antropológica", pois (tirando o fato que nós não mais 
reconhecemos nada determinante), a expressão suporia algo extremamente improvável e 
jamais demonstrável: que nós, minúsculos insetos na superfície de um planeta de terceira 
ordem, girando em torno de uma estrela de terceira grandeza, significamos algo, mesmo algo 
decisivo para o universo extra-humano. Totalmente sem sentido é falar-se de uma 
"determinação" (não só do ser humano, mas ) do indivíduo, como se a cada um de nós fosse 
colocada uma determinada função, ou seja, um determinado "sentido". (387)

O antiqüismo do não poder (1975)

[...] Apesar das dificuldades indescritíveis que tivemos que superar antes que o primeiro teste 
da explosão [atômica, o Tr.] tivesse ocorrido, temos agora dificuldades incomparavelmente 
maiores: somos pura e simplesmente incapazes de destruir aquilo que foi criado. Incapazes 
porque, mesmo se nós não tivéssemos as cabeças explosivas atômicas, nosso know how iria 
permanecer indestrutível. A idéia sobrevive, Platão vence. (395)

O antiqüismo da perversidade (1966)

Nós, aprendizes de feiticeiros, ainda não sabemos que não sabemos a fórmula de tirar o feitiço 
ou que ela não existe; sequer sabemos que somos aprendizes de feiticeiros.(388) grifado no 
original.

NOTAS:

(1) Antiqüismo e não antigüidade. O termo usado pelo autor não faz parte do léxico. É uma 
invenção, talvez exatamente para fugir do termo Altertum, que significa antigüidade, e que 
remete a um sentido da Antigüidade Clássica. Aqui se trata "do caráter antigo" do homem 
(diante da máquina, suprassumo do "modernismo", do up to date, etc.).

(2) Durante sua participação em evento cultural.

(3)Molússico, referência constante em sua obra, diz respeito a seu romance A catacumba 
molússica, 1992

(4)De marcar época

(5)Anders faz trocadilho com vários sentido das palavras befangen (acanhado, perturbado mas 
também parcial) e seu oposto unbefa~gen (despreocupado, imparcial mas também franco, 
ingênuo, cândido).

(6)Ergo aqui vem da frase clássica de Descarte: cogito ergo sum (penso, logo existo), 
significando "portanto".

(7)Não há tradução para esse neologismo de Anders. É construído a partir da palavra "bieder", 
que significa honesto, leal, correto, agragado de um prefixo "Ver-" e do sufixo "-ung" que 
forma sua substantivação. Ele difere-o do termo Anbiederung, que quer dizer insinuar-se de 
forma ostensiva na intimidade de outro. Diferente de popularização, Verbiederung trata seu 
objeto de forma não-respeitosa e extrai suas vantagens da danificação e de prejuízo do 
consumidor.



(8)Acontecimentos de relevância subliminar e que ocorrem em nosso próprio corpo não são 
"presentes" mas apenas simultâneos, e isto não apenas porque eles não "se dão" de forma 
consciente; antes, eles não são "dados" porque são irrelevantes.(G.A.,p.337)

(9)A palavra Not em alemão significa, entre outros, necessidade ou falta. Optei pela segunda, 
já que necessidade pode levar a uma compreensão equivocada da frase, pois remete a uma 
forma ativa da falta.

(10)Jornal do partido nazista.

(11)Situação do pós-guerra, quando os terrores já haviam passado.

(12)O alemão não distingue entre o "não está lá" e o "não existe", cabendo para o "ist nicht 
da" as duas formas.

(13)"Im Sinne", ao pé da letra, "em sentido" significa na prática: em mente.


