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Prefacio

o livro Pos-historia. Vinte instantdneos e urn modo de
usar ocupa urna posicao-chave na obra de Vilem Flusser,
enquanto corolario de uma longa transicao da primeira
fase do seu pensamento em direcao a filosofia dos media,
que 0 tornou mundialmente conhecido. Ao rerornar a
Europa, em 1972, depois de viver mais de trinta an os no
Brasil,o fil6sofo realizou urn gran de esforco de compre-
ensao do seu "novo" ambience - bastante alrerado desde
sua fuga de Praga em 1940 -, do qual resultaram reliexoes
mais imediatamente "fenomenol6gicas", coma seus belos
livros La force du quotidian' e Natural.rnente': Entre a
publicacao daquele, em 1973, e a desse, em 1979, houve

1 Vilem Flusser, Laforce du quotidien, Paris, Maison Mame, 1973.
2 Vilern Flusser, Natttraf:menle. Vtirios ncessos no significado da natureza. Sao

Paulo, Duas Cidades, 1979.



Pos-lusroria VlLtM FLUSSER8

a redacao de sua autobiografia filosofica Bodenlos (estima-
da entre 1973 e 1974), que teve sua primeira publicacao
- posturna - na Alemanha, em 1992. Aproximadamente
desse periodo, Flusser redigiu, na mesma linha das supra-
mencionadas descricoes fenornenologicas, seu ensaio so-
bre os gestos3, que foi publicado apenas em 1991.

Imediatarnente depois dessa fase de "ambientacao"
na Europa, Flusser produziu muitos rascunhos e exter-
nou posicoes na sua correspondencia com interlocutores
do pertodo brasileiro, as quais ja tinham em vista uma
abrangente filosofia da cornunicacao. Um resultado im-
portante desse esforco teorico e 0 escudo "Muracoes nas
relacoes hurnanas", cuja redacao, terminada no inicio de
1978, foi publicada apenas em 1996, no volume intitu-
lado Kommunikologie", integrante das obras do filosofo
editadas pela casa Bollmann ate 0 final da decada de 1990.
Esse pequeno tratado de "cornunicologia" pode ser con-
siderado um antecessor importance de Pos-historia. Vin-
te instantdneos e um modo de usar, no qual Flusser deu
passos irnportantes na constituicao do seu pensamento
maduro.

No cntanto, seria um erro pensar que 0 livro sobre a
pos-historia constitui uma tabula rasa em relacao a obra

anterior - produzida principalmente no Brasil- de Flus-
ser. E facilmente observavel que alguns dos elementos do
primeiro periodo, que gira em torno de uma "filosofia da
lingua", ja antecipam 0 periodo posterior do pensamento
de Flusser. Em A bistoria do diabo, por exernplo, ha uma
coricepcao subjacente de hisroria, enquanto especie de
fenomenologia (tambern no sentido hegeliano) dos peca-
dos capitais. Nesse percurso, que vai da Iuxuria a preguica,
passando pelos outros pecados, Flusser chega ate mesmo
a ensaiar a ideia de uma superacao da historia a partir de
desenvolvimentos internos a ela propria (por exemplo, a
dialetica entre inveja e avareza)",

Por outro lado, em obras como Lingua e realidade e
A duoida, ressalta nao uma concepcao de historia (embo-
ra nessa ultima haja algo sobre isso), mas a centralidade da
necessidade de cornurricacao (entendida aqui, e verdade,
mais como linguisticamente mediada). Isso ocorre, por
exemplo, na concepcao da sociedade como um tecido em
que cada no e um intelecro e os fios, que ligam os diver-
sos nos, sao elementos de linguagem, que podem tanto
produzir verdadeiras conversacoes, alcando mesmo a ex-
pressao poetics, ou simplesmente degenerar em "conver-
sa Iiada", a saber, a linguagem desprovida de qualquer teor
informativo.

Nas duas vertentes da primeira fase do pensamento
de Flusser - a mais "rneraflsica", de A historia do diabo,
e a mais gnosiologica, de Lingua e realidade -, destaca-

3 Vilern Flusser, Gesten. Versucb einer Phanomenologie. Dusseldorf und Ben-
shcim, Bollmann Vcrlag, 1991. Ha publicacoes dcssc livro tarnbcm em fran-
ces (Lcs gcstcs, Ccrgy, D'Arrs, 1999) e cm espanhol (Los gestos: fcnorncnolo-

gia y cornunicacion, Barcelona, 1994).
4 Vilern Flusscr, Kommunikologie, Mannheim, Bollmann V crlag, 1996. Segun-

do 0 editor Srcfan Bollmann, foram fcitas pelo proprio Flusser vcrsocs cm

ingles e frances dcsse tcxto (p. 355), que permanecem ineditas are agora. 5 . Cf Vilcm Flusser, A historia do dinbo, Sao Paulo, Annablume, 2005, p. 155.

9
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10 Pos-hisroria VILEM FLUSSER II

se, no entanto, a relevancia da criacao artistica que, nesse
mornerito, 0 filosofo prefere designar apenas como "poe-
sia" (embora incluindo nao apenas 0 fenorneno literario,
mas todos os outros ambitos artisticos e ate mesmo inte-
[ectuais num sentido ample, como a filosotia e a ciencia).
Em A historia do diabo, a arte coincide com 0 pecado da
soberba, entendido como superlativa auto-exalracao da
vontade hurnana, por meio da qual ha 0 perigo de irrecu-
peravel queda no vazio, mas tambern a chance de Iiberta-
craomediante a criacao de fios novos no tecido da lingua".
De modo analogo, em Lingua e realidade, de acordo com
o diagrama designado como "globo da lingua", a poesia
(eo m 0 mesmo signihcado mais amplo que mencionei
acima) e 0 processo de resgatar do nada unidades de sen-
tido que alargam 0 territorio da realidade e alimentarn a
"conversacao", i.e., a troca efetiva de inforrnacoes que nos
preserva da falsidade radical da "conversa hada"7.

A partir da segunda rnetade da decada de 1970, de
acordo com 0 que consra na corrcsporidencia de Flusser,
comecra a se gestar um projeto de cornpreensao ampla dos
recentes desenvolvimentos espccihcos dos capitalismos
avancados, os quais apontam para a predominancia cres-
cente da cultura de massa, cada vez mais heriehciaria de
conquistas tecnologicas de p0nta, tais como a relernatica
e a microelerronica. 0 referido manuscrito "mutacoes
nas relacoes hurnanas", dado como Iinalizado nas cartas

a Alex Bloch de l3/04/78 e de 23/06/788
, parece ser 0

primeiro resultado de maior folego desse projeto. Nele
aparecem, praticamente pela primeira vez, concepcoes
posteriormente consagradas, tais como "imagens tecnicas",
"pos-historia", estrutura cornunicologica dividida em "dis-
curso" e "dialogo" (e suas subdivisoes, tais como discursos
piramidais, teatrais, "em arvore" ou anfiteatrais: dialogos
circulares ou em rede), "codigo alfanumerico", ere".

Urn pouco depois disso, Flusser menciona na cart a
a Alex Bloch de 26/10/79 seu objetivo de sintetizar to do
o cenario de entao em apenas urn conceito abrangente:
"0 tema de minhas especulacoes (para nao empregar 0
nobre nome 'reflexoes') e, coma ja se mostrou em nos-
sas conversas em Sao Paulo, a tentativa de abrigar alguns
sintomas da situacao atual num mesmo chapeu, a saber,
sob 0 denominador de 'sociedade pos-industrial"'!", Em
seguida, Flusser chega a se referir ate mesmo a forma de
apresentacao desse conjunto de indagacoes coma uma
"serie de ensaios"!', que poderia levar 0 titulo de "Socie-
dade pos-industrial" ou "Sociedade apos Auschwitz" 12.

Tudo indica que, logo apos, Flusser ja se encontrava
em plena redacao de uma primeira versao do livro sobre a
pos-historia, pois na carta a Milton Vargas de 15/03/80

6 Ibidem, p. 160 et seq.
7 Vilem Flusser, Lingua e renlidade. Sao Paulo, Annablume, 2004, p. 135 et seq.

8 Vilern Flusser, Britfo an Alex Bloch, Goccingen, European Photography,
2000, respectivarnenre, p. II1 e 117.

9 Vilcm Flusscr, "Urnbruch in den menschlichcn Bezichungen", in: Kommu-
nikologie, op. cit., passim

10 Briife an Alex Blocb, op.cir., P: 129.
11 Idem.
12 Ibidem, p. 130.
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ele menciona um artigo com 0 titulo "Pos-industrial" que
teria enviado ao amigo em correspondencia anterior e
sobre 0 qual aguardava uma opiniao. A partir de entao,
rudo parece ter ido muito rapido, pois ate 0 fim desse ana
Flusser deve ter finalizado uma monografia sobre as so-
ciedades mais avancadas a epoca, intitulado "A sociedade
pos-industrial" 13.

Ha indicios fortes de que a redacao de Pos-historia.
Vinte instantdneos e um modo de usar tenha ocorrido en-
tre 0 fim de 1980 e 0 inicio de 1981. Dentre eles destaca-
se a carta a Milton Vargas de 17/12/1980, em que Flusser
menciona 0 carater de "autobiografia inconsciente" do
seu livro sobre a pos-historia ("comes:a com as carnaras
de Auschwitz e termina em Robion"), na qual relata tarn-
bern ter terminado recentemente a versao em portugues
do texto. Em correspondencia imediatarnente posterior
(de 12/01/81), Flusser anuncia que anexou 0 rnanuscri-
to, sob re 0 qual espera nao apenas uma posicao do amigo
brasileiro, mas tambern the pede que 0 submeta a Edirora
Duas Cidades.

Outro indicio forte da finalizacao da obra nesse pe-
dodo encontra-se na carta a Alex Bloch de 07/03/81, na
qual Flusser relata a cornpilacao de suas palestras proferi-
das em Marselha e sua reuniao, em forma provisoria, sob

o tema "consciencia pos-historica"!", Alias, nessa mesma
carta, Flusser relata a posterior finalizas:ao do texto e sua
remessa a editora brasileira para possivel publicacao: "Ao
mesmo tempo terminei 'Pos-historia' em alernao e portu-
gues. Enviei 0 manuscrito, atraves do Vargas a Duas Ci-
dades, que 0 editara, Na Alemanha nenhuma resposta (e
nenhum bom sinal)"!".

A correspondencia de Flusser com seus antigos in-
terlocutores do periodo brasileiro da testemunho de
urn acompanhamento proximo quanto ao processo de
editoracao de Pos-bistoria. Vinte instantdneos e urn modo
de usar. Urn exemplo disso e a carta a Milton Vargas, de
05/05/82, na qual consta: "Apenas .quero te perguntar:
em que pe esta a 'pos-historia' nas Duas Cidades, esse rna-
nuscrito que trata, entre outras coisas, de tal problema?"
(Flusser refere-se ao bin6mio energia-inforrnacao discu-
tido nessa mesma oportunidade). Outro exernplo se en-
contra na carta de 23/03/83: "0 Viki [refere-se a Victor,
filho de Fiusser/rd], que nao conseguiu ver-te, contou
que Duas Cidades vai finalmente editar 'Pos-historia', e
que voce escreveu a orelha",

T arnbern na correspondencia corn Alex Bloch ha
rnencao expllcita a irninente publicacao do livro aqui
prefaciado. Na carta de 01/05/83, por exernplo, consta:
"Esses dias deve ser publicado pela Duas Cidades meu
Pos-historia. Por favor, compre urn livro para si, leia-o,

13 Encontram-se no Flusscr Archiv, cm Bcrlirn, versoes em portugues c alcmao
disso quc parecc ser urna primeira redacao do livro sobre a pos-historia, embo-
ra difira do tcxto publicado em POI1tOSrnuiro imporrantcs (infclizmcl1tc nao

ha espa"o aqui para chamar a arcncao para des) .
14 Brieft an Alex Bloch, op.cit., p. 138 et seq.
15 Ibidem, p. 141.

••
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principalmente 0 ultimo capitulo - sobre Robion - e
escreva-me 0 que voce acha dele"!".

o recebimento do exemplar de auror de Pos-bistoria.
Vinte instantdneos e um modo de usar, bem coma a grati-
dao a Vargas pelo papel decisivo na publicacao do livro es-
do registrados na carta a ele dirigida, de 01/07/83: "Meu
caro Milton, muito obrigado pela tua carta de 1716, es-
crita na vespera de tua partida, e por voce me ter enviado
o exemplar de 'Pos-historia'. Saiu muito bern, corn rnuito
poucos erros de impressao, e 0 problema agora e coma
sed. disrribuido. Sem voce a coisa nunca teria sido publi-
cada. Abraco-te por isto".

Por mais que a publicacao, apenas em 1983, tenha
signi£1cado para Flusser uma grande demora desde 0 en-
vio do manuscriro, e importante salientar 0 pioneirismo
da Editora Duas Cidades, ja que a edicao no Brasil foi a
primeira de todas. A publicacao na Alemanha, por exern-
plo, parece ter sido dificultada pelo faro de, entao, Flus-
ser ainda nao ser do conhecido e reverenciado no pais,
coma passou a ser principalmente depois da publicacao
(e do sucesso) de Fur eine Philosophic der Fotografie", em
1983. E digno de nota 0 faro de que a primeira publicacao
da versao alerna de "pos-hisroria" ten ha oc~rrido apenas
em 199018, ou seja, num contexto em que, por urn lado,

Flusser ja era bem conhecido do publico de lingua alerna e
- por outro lado - depois que a queda do muro de Berlim
e a reunificacao da Alemanha pareciam sinalizar 0 cresci-
rnento do interesse por discussoes coma a colocada pelo
Iilosofo em seu livro Iinalizado quase dez anos antes.

~ero conduir este breve preficio, ressaltando a
importancia da nova edicao de Pos-bistdria. Vinte instan-
tdneos e um modo de usar, uma vez que a edicao original
estava esgotada ha muito tempo e, consequentemente, 0

acesso a esse importante texto de Vilern Flusser diticulta-
do. Por outro lado, esta publicacao esta longe de ter uma
relevancia apenas no sentido de reconstruir a forrnacao.
do pensamento de Flusser, embora - coma se disse - a
obra aqui prefaciada ocupe uma posicao-chave no seu de-
senvolvimento filosofico. Considero que, apesar de colo-
cacoes sobre 0 "Iim da hisroria" e/ou atins terem £1cado
muito mal afamadas em virtude da tentativa ideologica
de decretar 0 £1mdo decurso historico depois da derro-
cada do "socialisrno real", 0 tema da "pos-historia", tal
coma posro por Flusser, nao padece do referido censer-
vadorismo (ou mesmo reacionarismo) e coloca quest6es
que, hoje mais do que nunca, sao muiro atuais, tais coma:
a crise do conhecimento cientifico, a cultura de massa, a
rnanipulacao das pessoas pelos "aparelhos", a crise do sis-
tema de saude, do transporte, da ecologia, a irnportancia

16 Ibidem. p.19L
17 Gottingcn, European Photography. 1983.
18 Essa primeira publicacao ocorreu sob 0 rirulo: NachgeSl'hichten. Essays, Vor-

trage, Glossen (Dusscldorf Srcfan Bollrnann Verlag. 1990). Data de 1993
urna nova publicacao da versao alerna do texto correlativo ao publicado pela

Duas Cidades cm 1983. incluida no segundo volume das obras rcunidas de
Flusser, ediradas pela casa Bollmann: Nachgeschichte. Eine korrigio·te Gescbi-
chtsschl'eibung (Bensheim e Dusseldorf BoIImann VerIag. 1993).



16

•••

P6s-hist6ria

da criacao artistica independence, so para citar alguns.
Tarnbern por isso, certarnente, vale realmente a pen a a
leitura deste volume.

BeIo Horizonte, serernbro de 2011
RODRIGO DUARTE

et; 4. ''Zr~

I. Modo de usar

~

•••

Os ensaios seguintes sa~lasyram lidos em fa-
culdades, e levaram, todos, aproximadamente os "50
rninutos acadernicos" para serem pronunciados. Isto e:
seu conreudo e denso, e exige que seja discutido em se-
minario subsequenre. Ha diferen<ra entre textos falados
e lidos. Leitura pode ser interrompida e intercalada por
pensamento. Os ensaios seguintes que rem ser lidos corn
vagar, ou discutidos.

As aulas foram pronunciadas em Marseille, ]erusa-
16ne Sao Paulo. 0 autor espera que 0 faro nao transpa-
re<rano texto. Porque-2...tex_to visa nao ap~as "superar" a
histori'!:..Lmas ta1!1bem ageografia. 0 texto se quer distan-
ciado, precisamente por querer atingir ~~
que se escondC::Y~ig~a. Isto
e: em50ra tenha sido pronunciado em "academias' , quer,
deIiberadamente, escapar ao academismo. E e preciso ter
isto em mente, se a leitura for "correra",

~

~

~
~

~

~
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2. 0 chao que pisamos

Pos-hisroria

Originalmente 0 texto foi escriro em Irances e in-
gles, sem pretensao a publicacao posterior. Foi traduzi-
do para 0 alernao, para ser publicado. A presente redacao
portuguesa visa ser publicada no Brasil, ambiente no qual
o autor esta engajado. E quer ser conrribuicao para 0 dia-
logo brasileiro, Devera ser lido tendo isto em mente.

A sequencia dos ensaios e alearoria: podem ser lidos
nao importando a ordem. Nao obstante ha um fio discur-
sivo que ordena os ensaios. Trata-se de urn discurso que
corre a partir do desespero rumo a esperanca. embora te-
nue. ~em acompanha tal percurso, deve ler 0 texto na or-
dem proposta. Mas metodo igualmente proveiroso seria ler
o texto salreado, pelo movirncnto do cavalo no tabuleiro.
Tal rnetodo perrnitira desmascarar os truques metodicos
(parafenornenologicos), aos quais 0 autor recorreu.

o titulo desta pagina e, por certo ironico, ja que, 0

que 0 texto pretende menos e proporcionar instrucoes ao
leitor, dar-lhe conselhos. 0 que precisamente nao quer e
ser consumido. Por isto este "modo de usar" se quer rejei-
tado depois de lido. 0 que se pretende e que 0 leitor fa~a 0

uso que bem entender deste texto, Mas que 0 transforme,
preferivelmente, em parte dos dialogos dos quais 0 leiror
participa. E verdade que 0 texto e discursivo: como 0 e,
desafortunadamente, todo texto. Mas nao quer se-loo Isto
e apenas uma das inumeras contradicoes que 0 leiror des-
cobrira no curso da sua leitura. Mas tais contradicoes sac
inevitaveis: 0 texto se auer esoelho da situacao humana.~~-----

Nao e preciso de ouvido atento para descobrir-
se que os passos pelos quais avancamos rumo ao futuro
soam ocos. Mas e preciso concentrar 0 ouvido se se quer
descobrir de que tipo de vacuidade se trata que ressoa no
nosso progresso. Ha varies tipos.de vacuidades, e a nossa,'l
deve ser comparada com outras, se a meta for compreen-
de-la. 0 incornparave] e incompreensfvel. Se afirmarmos
ser nossa situacao incornparavel, desistiremos do esforco
para capta-la.

A cornparacao que se imp6e e com a vacuidade bar-
roea. illnumerosos tra~os na atualidade que evocam 0

barroco. Somos rnarcados pelo mesmo r~ionalismo sorn-
brio (Iogicismo, inforrnatica, cibernerica), e pelo mesmo
irracionalismo magico e fanarico (mass media, ideologias
---...r-~

fantasiosas). Mas ha diferenca decisiva. A humanidade
barroca avan~ava sobre 0 palco. T odos os seus gesros, ate



Pos-hiseoria20 VILEM FLUSSER

os mais sinceros, eram marcados de teatralidade. A vacui-
dade que ressoava nos seus passos era a do vazio debaixo
do palco. 0 homem barroco representava. Por exemplo,
representava a fe, ao fazer guerras religiosas. A vacuidade
barroca era consequencia de perda defl medieval, da fe em
dogmas. A nossa vacuidade e diferente. N ada representa-
mos. 0 nosso mundo nao e 0 palco. Nao somos arores,
e se agimos, nao e para representar urn drama, mas para
despistar a atencao da plateia e a nossa propria dos assun-
ros que interessam realmente. Agimos coma criminosos
que que rem apagar a pista dos seus passos passados. Dis-
farcamos. 0 nosso progresso e a farsa. A vacuidade debai-
xo dos nossos pes nao e barroca. 0 que perdemos nao e a
fe nos dogmas: perdemos afl em nos mesmos. Somos tao
contrarreflrmistas quanto foi 0 barroco, queremos per
panos quentes sobre a revolucao recente, mas 0 somos por
motivos outros.

Embora, pois, cornparavel corn a barroca, em cer-
ros aspecros a nossa situacao e de faro incornparavel corn
qualquer outra. E que urn evento incornparavel, inaudi-
to, jamais visro, ocorreu recentemente e esvaziou 0 chao
que pisamos. Auschwitz. Ourros evenros posteriores,
Hiroshima, os Gulags, nao passam de variacoes desse pri-
meiro. Por isto roda tenrativa para captar a arualidade

-desemboca na pergunta: coma era possivel Auschwitz?
Como viver depois disro? Tal pergunta diz respeito, nao
apenas aos que sac responsaveis, direta ou indiretamente
pelo evento, nem apenas aos que por ele ficaram atingidos
direta ou indireramente: diz respeito a to dos os partici-

panres da nossa culrura. Porque 0 que e tao incornpara-
vel, inaudiro, jamais visro, e portanto incompreenSiveu
em Auschwitz, e que la a cultura ocidental revelou uma
das virtualidades a ela inerentes. Auschwitz e realizaftio
caracterlstica da nossa cultura. -

Nao e apenas produto de determinada ideologia oci-
dental nem de determinadas tecnicas indusfriais "avan-
cadas", Brota diretamente do fundo da cultura, dos seus
conceitos e dos seus valores. A possibilidade de se reali-
zarem Auschwitzs esta impllcira na nossa cultura des de
o seu inlcio: 0 "projeto" 0 ocidenral a abrigava, embora
enquanto possibilidade remota. Esta no programa inicial
do Ocidente, 0 qual vai realizando rodas as suas virtuali-
dades, na medida em que a historia vai-se desenrolando.
Por isro a pergunta diante da qual Auschwitz nos coloca
nao e: coma foi que isro aconteceu? Pouco adianta "expli-
car" Auschwitz. A pergunta fundamental e: coma era pos-
slvel isto? Porque o,-~e esta em ques~~e~o de
exrerminio, mas 0 Ocidente. Dai a outra pergunta: coma------".,..---- .-
viver em cultura desrarte, desmascarada?

Tudo 0 que aconteceu depois, ressoa corn tal per-
gunra, corn tal vacuidade. T odos os eventos econornicos,
sociais, politicos, tecnicos, cientfficos, artisricos, Iilosofi-
cos sac corroidos por tal pergunra indigesta. A distancia
que nos separa do evento nao mitiga 0 abismo, escava-
o ainda mais. Porque a distancia vai dissolvendo a aura
de horror que encobre 0 even to, e vai abrindo a visao da
cena. Vai revelando que la todas as nossas categorias, to-
dos os nossos "rnodelos", sofreram naufragio irreparavel.
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22 Pos-hisroria

Auschwitz foi um evento revolucionario, no sentido de
ter derrubado a nossa cultura. Na medida em que pro-
curamos encobrir tal revolucao por viagens a Lua ou por
rnanipulacoes geneticas, somos contrarrevolucionarios:
estamos, invertendo 0 curso da historia para encobrir 0

passado.
o inaudito em Auschwitz nao e 0 assassinato em

massa, ruio e 0 crime. E a reificarao derradeira de pes so-
as em objetos informes, em cinza. A tendencia ocidental
rumo a objetivacao foi finalmente realizada, e 0 foi em
forma de aparelhoC:Os SS eram funcionarios de um apa-
reIho de enerminio, e suas vitirnas funcionaram em fun-
<;:aodo seu proprio aniquilamento. 0 programa do cam-
po de exterrninio, uma vez posto em funcionamento, se
foi desenvolvendo de maneira autornatica, autorioma de
decisoes dos program adores iniciais, ate se, como efetiva-
mente 0 fez, contribuiu para a derrota dos programado-
res. Os SS e os judeus funcionavam uns em tuncao dos
outros em engrenagem. Os modeIos de tal funcionamen-
to provinham dos valores mais eIevados do Ocidente: os
SS se comportavam em "herois", os judeus em "rnartires".
Trata-se de apareIho que funciona em situacao de limite:
objetiva ate alern da morte.

o que acaba de ser diro e intolerduel. Nao po de-
mos aceita-lo, e mobilizamos argumentos contra. Bons
argumentos. Os SS se comportavam como criminosos:
recolhiam os dentes de ouro dos cadaveres. Os judeus
se comportavam como vitirnas: levantaram-se no ghetto
de Varsovia, Tais argumentos sac verdadeiros, mas nao
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atingem 0 nucleo, 0 "eidos", do fenameno: nao 0 captam.
Embora tenha havido comportamento "normal" (roubo,
assassinato, revolt a, heroismo), havia tambern compor-
tamento "a-normal": funcionamento em situacao de li-
mite. E e isto 0 que conta. Pela primeira vez na historia
da humanidade pas-se a fi.mcionar um aparelho, 0 qual,
programado com as tecnicas mais avancadas disponiveis,
realizou a objetivacao do hornem.com ~colabora<;:ao tun-
cional dos homens. .- - 1Os horrores previos cometidos peIa sociedade oci-
dental contra as demais sociedades e contra si propria (e
sac legioes) eram crimes. Eram infracoes dos modeIos de
comportamento ocidental: anricristaos, anti-hurnanos,
irracionais. De modo que e possivcl condena-losre con~--
tinuar sendo ocidental, ate se 0 horror for tao colossal
como 0 foi a escravidao dos africanos. Mas nao e possivel
condenar-se Auschwitz e continuar-se aderindo cons-
cienternente ao Ocidente. Auschwitz nao e infracao de
modelos de comportamento ocidental, e, pelo contrario,
resultado da aplicacdo de tais modeIoyA nossa cultur:
deixou cair sua mascara mistificadora em Auschwitz, e
mostrou seu verdadeiro rosto. Rosto de monstro objeti-
vador do homem. A nossa cultura mostrou que deve ser
rejeitada in toto, se admitirmos que 0 proposito de toda
cultura e perrnitir a convivencia de homens que se reco-
nhecem mutuamente enquanto sujeitos.

No entanto: nao e possivel rejeitar-se a propria cul-
tura. E eIa 0 ch.io que pisamos. ~em procura rejeitar sua
propria cultura (como 0 fez Nietzsche ao rejeitar 0 judeu-
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24 Pos-hisroria

cristianismo), cai vitima de loucura. ~em rejeita os mo-
delos da sua cultura, torna-se incapaz a captar 0 mundo
no qual vive. Os modelos culturais sao armadilhas para
c~tar 0 mundo.-~em procura substituir os proprios
modelos por outros (por exernplo gritando "hare Krish-
na"), verificara que rais modelos exoticos foram captados
pelos modelos a serem subst ituidosv Nao ha saida: somos
condenados a servirrno-nos dos nos sos modelos, e a ser-
virmos a tais modelos, mesmo depois de desrnascarados,
se quisermos continual' vivendo. A unica alternativa seria
o suicidio. Isto e: devemos continual' nossas atividades
econornicas, politicas, cientificas, artisticas, filosoficas, a
despeito de Auschwitz. Devemos continuar progredindo a
despeito de tudo. . ?

Por isto ha os que recomendam que se procure es-
quecer 0 acontecido, que se recalque 0 even to. Sustentam
que ja foi falado e escrito demais sob re 0 assunto e que
ja e tempo de "supera-lo". Mas tal estracegia da avestruz
se revel a nefasta. Porque seu resultado e que Auschwitz
se desloca da Pol6nia dos an os quarenta para a socieda-
de pos-industrial do futuro. 0 que caracteriza 0 campo
de exterrninio e precisamente de nao se tratar de evento
"superavel", mas da primeira realizacdo de uma virtuali-
dade inerente no projeto ocidental, e que se repetira sob
outras forrnas, se nao for toralmenre conscientizada. A
vantagern (se 0 termo for apropriado). que Auschwitz~,-"
nos oferece e a de nos fornecer um exemplo concreto da~---~
rendencia ocidental rumo ao aparelho. Pela primeira vez

"-"' -----....... ~
na nossa historia e possivel vivenciarmos concretamente
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uto ia inerente na nossa cultura. Pela primeira vez na
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nossa istoria podemos vivenciar que a utopia. em nao
importa que forma. para a qual tendemos e 0 campo de
exterminio.

Em toda parte podemos observar, desde ja. 0 apare-
cimento de variacoes sobre 0 tema "Auschwitz". Em toda
parte os aparelhos brotarn, como cogumelos depois da
chuva nazista, do chao que se tornou podre. Por certo:
tais aparelhos novos nao se assernelham, externamente,
aos campos de exterrnlnio nazista. Outros sao seus rotu-
los, e outras as ideologias que pretensamente os inspiram.
Ate os aparelhos que visam admitidamente 0_~terminio.
como os Gulags, os da futura guerra nuclear. ou os que
funcionaram em Vietnam. proclamam q~e-sao diferen-
tes de Auschwitz. Outros se dizem "amigos do homern",
como os aparelhos cienrificos, tecnicos e administrativos.
Mas tais rotulos e tais ideologias sao enganadores e ser-
vem apenas para encobrir a essencia dos aparelhos. Sao-,-
~odos. tal qual Auschwitz, caixas pretas que funcionam
corn engrenagens complexas para realizarem um progra-
m~Funcionam. todos, segundo a inercia que lhes e ine-
rente. e tal funcionamento escape, a partir de um dado
mornento, ao controle dos seus program adores iniciais.
Em ultima analise tais aparelhos Iuncionam, todos, no
sentido de aniquilarem seus funcionarios. inclusive seus
programadores. Necessariarnente, porque objetivarn, des-
humanizam 0 homem.

A cultura ocidental, como um todo, se revela des-
tarte coma projeto que visa transformar-se em apare-
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lh~: 0 que caracteriza 0 Ocidenre e sua capacidade para
transcendencia objetivante. Tal transcendencia permi.:e
transformar todo fenorneno, inclusive 0 humano, em
objeto de conhecimento e de rnanipulacao. 0 espac;o de
tal transcendencia se abriu grac;as ao judeu-cristianisrno,~
e resultou, no decorrer da nossa historia, em ciencia, em

~cnica, e. ultimamente, em Auschwitz. A objetivacao
derradeira dos judeus em formade cinza e a derradeira
vitoria do espirito do Ocidenre. E ela a tecnica socialleva-

~ -c, ,....... --- <c:>: .

da ao extremo. Por certo: a transforrnacao de homens em
cinza e tecnica social primitiva, incipience, e vai-se refi-
nando. Sed. seguida de objetivacoes men os brutais, coma
o e a robotizacao da sociedade. Mas nao importa que for-
ma tornara: sed. sempre rnanipulacao objetivante do ho-
memo Embora os aparelhos do futuro imediato nao sejam
necessariamente fornos de incineracao, serao todos, e nao
apenas os nucleares, aparelhos para 0 aniquilamento do
homem.

o programa da cultura ocidental contern varias vir-
tualidades, nao apenas aparelhos. Numerosas virtualida-
des ainda nao foram realizadas. Em tal sentido a "historia
do Ocidente" ainda nao acabou, 0 jogo ocidental con-
~inua. Mas todas as virtualidades, nao realizadas ainda,
estao infectadas pelos aparelhos. Por isto se tornou atu-
alrnenre impossiuel engajarmo-nos no "progresso da cultt~-
ra", Seria engajarmo-nos no nosso proprio aniquilarnen-
to. Perdemos a fe na nossa cultura, no chao que pisamos.
Isto e: perdemos a fe em nos mesmos. E esta a vibracao
oca que acompanha os nossos passsos rumo ao futuro. 0
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que nos resta e analisarmos 0 evento Auschwitz em todos
os detalhes, para descobrirmos 0 projeto fundamental
que la se realizou pela primeira vez, para podermos nutrir
a esperanc;a de nos projetarmos fora do projeto.J:.?ra d~
hisroria do Ocident~. Tal 0 <:!ima"pos-historico" no qual
somos condenados a viver doravante. R:
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3. Nosso ceu

XVI - yVlj>..zc..
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A reuolucdo coperniciana modificou a experiencia

religiosa. Deslocou a Terra do centro do universo, e des-
tarte aboliu os ceus que ate la encobriam e protegiam a
humanidade. Astronomizou, e portanto des-religionizou
os ceus. E criou outro ceu religioso: um ceu que nao mais
esta "em cima", mas "no alern". Esta e a razao porque as
viagens espaciais nao terao impacto religioso. A nao ser
que consigamos incorporar a experiencia segundo a qual
os termos "alto" e "baixo" tern signilicacao restrita a cor-
pos, e pass am a ser insignificantes no espas:o vazio. Se con-
seguirmos absorver a relatividade do significado de ter-
mos derivados, como seja "infernal" e "sublime". 0 que
nao deixara de ter irnpacto sob re a vivencia religiosa.

_ A astronomia nao mais se opoe a religiao, como 0

fez no renascimento. Como nao mais se opoe a ela ciencia
alguma da natureza. A contenda em torno do darwinis-
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30 Pos-hisroria

mo foi a ultima desse tipo. A razao e que os termos "fe"
_e "saber" mudaram de significado. Fe nao mais sig';ifi~
"crenca", mas confianca. E saber ~ao mais significa possuir
inforrnacao indubiravel, mas informarao merecedora de
confianca. Os problem as da fe nao mais sao do tipo: "sera
verdade isto?", mas do tipo: "posse con fiar nisto"? E as
PEoposic;oes da ciencia, essa nossa fonte de saber preferen- -i>~ .

cial, nao mais pretendem ser indubitaveis. Pelo contrario 'ok.::>
se 0 sao, nao sao tidas por cientificas. Tais proposicoes l'
pretendem ser merecedoras de confianca, precisamen- I

te por serem "falseaveis". Isto implica que fe e saber nao I
mais ocupam posicoes conflitivas na nossa consciencia:
ocu£am posicoes complementares. Temos fe na ciericia, e
aceitamos que a ~~12eriepci,!<lafe seja uma das fonres do eo-
nhecimento. Tal complementariedade e, no entanto, peri-
gosa tanto para as religioes coma para as ciencias: as duas se
relativizam mutuamente. As duas diluem, estao ambas em
crise. Tanto fe coma saber periclitam: crise da confianca,

Exernplo: quando est~leitado em minha cama,
"sei" que a cama e urn enxame de pardculas que Huru-
am em espac;o vazio. Nao obstante confio na solidez da
cama. Tal confianca minha na solidez do mundo obje-
tivo que me cerea nao e, no entanto, anticiendfica: pelo
contrario, torna possivel que a ciencia funcione. 0 saber
das estruturas arornicas nao mina minha conlianca nas
proposicoes da ciencia, as quais projetam universo oco,
portanto existencialmente inacessivel. Simultanearnenre
rais proposicoes minam minha confianca no discurso das
religioes, 0 qual projeta universo solido. Destarte a corn-
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plementariedade atual de fe e saber escava a conhanca em
ambos.

Pessoas religiosas podem objetar que 0 exemplo es-
colhido diz respeito a uma vaga conhanca, mas nao a fe
religiosa. Para tais pessoas a fe religiosa precisamente nao
e conhanca no mundo dos objetos, mas em fundamen-
to transcendente que ultrapassa 0 mundo dos objetos.
A fe religiosa seria precisamente perfuracao do mundo
objetivo rumo ao transcendente. Tal objecao seria erro.
Ha, por certo, experiencia religiosa que perfura destarte
o mundo dos objeros e revela uma "aparencia enganado-
ra" que encobre a "realidade", Mas tais experiencias nao
sao caracterlsticas da religiosidade do Ocidente. A nossa
religiosidade, ao perfurar 0 mundo dos objetos, 0 revela
"real", no sentido de "obra Divina", A transcendencia re-
velada pela religiosidade ocidental e espac;o que sustenta
o mundo objetivo, e aumenta a conlianca nele. Permite
espac;o para 0 conhecimento e a manipulacao do mundo
objetivo. E 0 espac;o dentro do qual sao feitas "teorias",
ea partir do qual "tecnicas" sao aplicadas ao mundo dos
objetos. De modo que a fe ocidental irnplica confianca na
solidez do mundo objctivo. Tal confianca fa;' parte da fl
do Ocidente. Deste ponto de vista nao ha crise da fe no-
Ocidente: todos, a nao ser que estejamos loucos, nutri-
mos contianca na solidez dos objetos. E se a cornplemen-
tariedade atual entre fe e saber vai escavando a nossa con-
fianc;aem geral, isto e sintoma de quanto religiao e ciencia
repousam sobre 0 mesmo fundamento. Nao somos nem
pre-socraticos, nem budistas, e nao podemos se-loo
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"Deus morreu", nao porque sabemos atualmente
mais que outras gerac;:oes,mas porque 0 matamos pelos
atos que cometemos. N ossos avos, nossos pais e nos rnes-
mos cometemos atos, dos quais Auschwitz e 0 prorotipo,
e os quais sac provas inconfundiveis que seria loucura
querer amar 0 outro. Atos que provam que 0 homem e
objeto de rnanipulacao e de conhecimento. Na rnedi-
da em que a manipulacao tecnica do homem passa a ser
rotina, passa a ser insinceridade total querer reconhecer
no homem a imagem de Deus. Atualmente seria ainda
loucura nao se ter confianca nos objetos, mas ja e loucu-
ra ter-se confianca no homem. Esta e a morte de Deus, 1
a verdadeira crise da religiosidade. E portanto a crise de
tudo aquilo que brota de tal religiosidade: da cultura do
Ocidente. . '

Nao se trata, portanto, de oposicao entre fe e saber,
mas de crise de conjianra no homem, inclusive no saber (
humano. Os pressupostos da ciencia Casua "teoria de eo- (
nhecimento" implicira), merecem tao pouca confianca >
quanto os dogmas das religioes estabelecidas. Ambos sac I
"inacreditaveis", Mas no caso dos dogmas esta aconte-
cendo 0 seguinte: quanto menos acreditaveis, tanto mais
bem-vindos se tornam para certas camadas da sociedade.
Isto e: para aqueles que se dao conra quao diflcil e viver-se
sem confianca no outro e sem autoconfianca. Tais pessoas
estao dispostas a sacrificarem a "razao", e portanto mais
"valid a" a volta para as igrejas e sinagogas. Trata-se de "re-
conquistar a fe", reconquistar a conhanca, e entrar na fe
pela porta dos fundos.

VILEM FLUSSER

Mas num ponto as pessoas religiosas tern razao: a
fe religiosa nao e apenas confianca na solidez dos ob-
jeros. E ela tarn bern, e sobretudo, confiam:« no outre
homem, e em si proprio. No Ocidenre "De~s" e 0 meto~
do para amar 0 outro coma a si mesmo. A experiencia
religiosa ocidental revela Deus no rosro humano. Corn
efeito: e esta a unica imagem que rernos de Deus: 0 ho-
mem e Sua imagem. Amar Deus sobre todas as outras
coisas significa precisamente arnar 0 outro e amar a si
mesrno. Nao ha outro metodo para amar Deus, nem
outro rnetodo para superar as coisas. De modo que a
experiencia religiosa ocidental implica a confianca nos
objetos, e, alem disto, a confianca no homem enquan-
to imagem de Deus. E, agora sim, somos obrigados a
constatar a crise da Fe: a confianca no home m se tor-
nou atualmente irnpossivel.

Poderia pensar-se que tal perda de contianca no ho-
mem e resultado das antropologias cientihcas, por exern-
plo do freudismo, que revel am ser 0 homem ente nao
merecedor de confianca. Portanto pensar-se em conflito
entre ciencia e fe, apesar de tudo. Mas isto seria erro. T ais
antropologias nao sac a causa, mas urn dos efeitos, da crise
de confianca, A causa da perda de confianca no homem
nao e nosso saber a respeito dele, mas nossa experiencia
concreta corn ele, corn os outros e corn nos proprios. As
experiencias acumuladas nas geracoes anteriores a nossa,
e na nossa propria, demonstram, fora de duvida posslvel,
que 0 homem nao merece confianca. Quer seria loucura
conjiar-se nele.
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crise de conhanca atual, de duuida quando a "dignidade
onrologica", do homem, como se nao estivessernos cerros
se 0 homem e ou nao e imagem de Deus. Trata-se de cer-
teza: 0 homem e objeto manipulavel. Pois a fe pode per-
feitamente viver corn a duvida, e, corn efeito, pode ser sus-
tentado quem nao pode viver sem ela. Mas a certeza mata
a fe, porque certeza e desespero. De modo que nenhuma
estraregia, nem a de evasao, pode salvar a fe atualmente.

Urn exemplo preferencial de como a certeza mata a
fe e fornecido pela crise da ciencia na atualidade. A cien-
cia po de ser considerada como duvida metodica, de forma
que a confianca nos seus enunciados incorpora a duvida
como elemento essencial. Mas quando surge a certeza de
que 0 conhecimento cientifico e "impossivel" (por exern-
plo: que nao atinge a vivencia concreta), quando surge 0

ceticismo, a confianca na ciencia cessa. 0 desespero do
ceticisrno acaba corn a conhanca na ciencia, como 0 deses-
pero no homem acaba corn a fe religiosa. Prova adicional
o quanto a ciencia nao passa de uma entre as religioes atu-
almente em crise. 0 nosso desespero quanto ao homem,
a nossa certeza quanto a ele, esta matando Deus, isto e:
todas as formas de confianca.

o que resta sac atos de desespero. Tentativas de
evadir-se rumo ao nada. Em tal sentido 0 ceu das religioes
eo espacro da astroriautica sao, finalmente, 0 mesmo abis-
moo Precipitarno-nos rumo a "transcendencia", como nos
precipitamos rumo ao espacro interplanetario, a fim de
escaparmos ao abismo que se abriu debaixo do chao que
pisamos. E como os conceitos "alto" e "baixo", e seus de-

~

Ultirnamente pode ser observado urn fenorneno
semelhante no que toca aos pressupostos da ciencia, Sua
pretensa "isencao de valores", sua pretensa objetividade,
tornararn-se inacreditaveis, e numerosos cientistas esrao
dispostos a sacrificarern seu "senso critico", a fim de salva-
rem 0 conhecimento objetivo. Procuram preservar a con-
fiancra no saber cienrifico por atitude religiosa. A ciencia
esta atualmenre em fase de religiogizacao, esra passando
a ser uma entre as religioes estabelecidas. A crise atual da
religiosidade, da contianca, esra envolvendo a ciencia corn
as demais religioes estabelecidas.

Vista superficialmenre, a siruacao religiosa atual se
apresenta complexa. Determinada elite procura "recon-
quistar a fe", a fim de reconquistar a confianca no ho-
memo Outros membros da elite procuram, pelo menos,
reconquistar a confianca no saber cien tifico. E a grande
maioria sofre a decadencia da contianca de maneira pas-
siva e meio inconsciente, e executa os gestos da contianca
nas religioes e na ciencia de forma ritual, ja que para isto
esta programada pela cultura da massa. Mas, vista mais
de peno, a situacao religiosa atual e sumamente simples.
A confianca no homem, ponanto em Deus, e na trans-
cendencia "objetificante" esta se tornando insustentavel.
Deus morreu, e a religiosidade ocidental, 0 chao que pisa-
mos, esta se tornando oca.

Isto explica as tentativas de numerosos individuos
para evadirern-se da nossa culrura e procurarem se salvar
em territories exoticos, e muitas vezes fantasticos, em
"seiras". Sao atos de desespero. Porque nao se trata, na

I.:



Cp1ot)'r0 .

'. lAY" '''.," '.0,(
'? . '~\,.' J s : re f

1\

36 Pos-hisroria

',,6

rivados "sublime" e "infernal", passaram a ter significado
relativo, e indiferente se julgamos ser essa nossa precipita-
<rao"sublimacao" ou "alienacaoderradeira", E indiferente
se nos sos atos atuais sao interpretados coma "progresso"
ou coma "decadencia".

Em certo sentido podemos afirmar ser a nossa epo-
ca novamente "catolica" coma 0 foi na contrarreforma.
Somos "catolicos" no sentido de existir atualrnente con---
senso comum (kat holos), consciente ou inconsciente,
quanto a posicao ontologica do homem. E ele ente sem
fundamento, e ente objetivavel. Em tal consenso se abriga
determinada religiosidade negativa, 0 espelho da religiosi-
dade do Ocidente. Ao contrario dos nossos pais ingenua-
mente ateus somo novamente profundamente religiosos,
embora 0 sejamos perversamente. Mas e questionavel se
nossa experiencia religiosa profunda e consolo.

'.J
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A nocao da programarao da existencia human a e do
mundo e relativamente nova. Numerosos aspectos impli-
citos em tal nocao ainda nao foram conscientizados. A
nossa heranca mitica habituou-nos a nocao de uma exis-
tencia e de urn mundo regidos pelo destino, e as ciencias
da natureza despertaram em nos a nocao de uma-exi~
cia e de urn mundo regidos pela causalidade. A atualidade
exige que repensemos tais nocoes, a do destino, a da eau-
salidade, e a do programa.

A nossa tradicao religiosa, e as experiencias fundan-
tes rnlticas que se escondem por detras da tradicao, pro-
jerarn imagem segundo a qual a existencia humana, e 0

mundo dentro do qual existe, estao sujeitos a urn proposi-
to que demanda meta. A obscuridade de tal proposito, e a
opacidade de tal rneta, abrem campo a misteriosa capaci-
dade human a de opor-se a ambas. Embora impenetravel,
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a problernarica implicira em tal image~os e familiar. As
ciencias da natureza, em oposicao a tal tradicao, projetam
imagem diferenre, segundo a qual todo evento e efeito
de determinadas causas, e causa de determinados efei-
tos, A existencia se apresenta, em tal imagem, enquanto
inserida em tecido complexo de cadeias causais. Ambas
as imagens estao se tornando insustcntaveis atualmen-
te. Revelam que sao extrapolacoes ingenuas de situacao
concreta, a qual po de ser denominada "programatica". A
insustentabilidade das duas imagens se deve, por urn lado,
a consideracao episternologicas, e, por outro lado, as ex-
periencias politicas recentes. Ambos os fatores apontam
as ideologias ingenuas a partir das quais tais imagens sao
projetadas. fl >

Dentro da imagem predestinada, da jilalfstica, 0

problema central e 0 da liberdade humana. Pode 0 ho-
mem opor sua livre vontade ao destino, e ate que ponto
pode faze-lot Trata-se da questao da possibilidade para a
ernancipacao do homem dos "rnotivos" que 0 impelem,
da questao do "pecado", Isto e assim, porque a imagem
finalistica e visao politica, e tern coloracao erica. Urn dos
seus extremos e 0 fatalismo, e outro e a arbitrariedade.

Dentro da imagem causalistica 0 problema da liber-
dade se coloca de forma diferente. Tal imagem e visao
a-politica, tern coloracao a-etica, mecanicista, e nos seus
dois extremos, que sao determinismo e caos, exclui a pos-
sibilidade da liberdade. Mas a imagem perrnite a nocao da
liberdade "subjetiva": dada a complexidade impenetravel
das causas e a imprevisibilidade dos efeitos de todo evento
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dado, e POSSIVelagir-se coma se a acao fosse livre, embora
seja "objetivarnente" determinada.

Dentro da Jm~em pro,K!.amdtica parece ate agora
impossfvel sequer formular 0 problem a da liberdade. 0
termo nao parece ter significado em tal contexto novo.
Alguns exemplos deverao iluminar a dificuldade:

A cosmologia finalistica considera 0 universo situa-
craoque representa urn estagio num progresso rumo a urn
esragio final estendido. A cosmologia causalistica consi-
dera 0 universo situacao que surgiu necessariamente de
situacoes previas, e que tera por consequencia situacoes
necessarias futuras. A cosmologia prograrnatica conside-
ra 0 universo situacao na qual determinadas virtualidades
inerentes nela desde a sua origem se realizaram ao acaso,
enquanto outras virtualidades continuam irrealizadas, e
se realizarao ao acaso no futuro.

A antropologia Iinalfstica considera 0 homem ente
mais desenvolvido, porque mais proximo da rneta do de-
senvolvimento biologico, A antropologia causalistica ve
no homem uma das especies do ramo dos primatas, urn
elo da cadeia causal que estrutura 0 processo biologico.
A antropologia prograrnatica ve no homem uma das per-
mutacoes possfveis da informacao genetica comum a to-
dos os en tes vivos.

A etologia finalfstica considera 0 comportamento
humano coma serie de movimentos motivados. A eto-
logia causalistica ve no comportamento humano serie de
reflexos a causas extern as e internas. A etologia program a-
tica ve no comportamento humano manifestacoes casuais
das virtualidades inerentes no homem e no seu ambiente.
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Se considerarmos os modelos que a visao progra-
matica esta aplicando nestes terrenos, verificaremos que
na cosmologia aplica-se 0 segundo prindpio da terrnodi-
narnica, segundo 0 qual 0 universo e processo entr6pico.
Na antropologia aplica-se a biologia molecular, segun-
do a qual a estrutura de determinados acidos nucleicos
contern todas as formas organicas possiveis. N a etologia
aplica a psicologia analitica, segundo a qual 0 compor-
tamento humano manifesta determinadas virtualidades
contidas no subconsciente. E se estendermos a imagem
prograrnatica a outros campos (l6gica, linguistica, socio-
logia, economia, politologia etc.), verificaremos em toda
a parte que os modelos todos sac da mesma especie: sac
programas.

X. 0 que caracteriza lP_rogramas Je 0 fato que sac sis-
temas nos quais 0 acaso vira necessidade. ~ jogos nos
quais todas as virtualidades, ate as men os p~ovaveis, se re-
alizarao necessariamente, se 0 jogo for jogado por tempo

o suficientemente longo. Estruturas tao pouco provaveis
~omo 0 sac o-;-sisten~as planerarios surgem necessaria-
mente ao longo do desenvolvimento do program a coriti-
do no Big Bang segundo 0 segundo prindpio da terrnodi-
namica, mas surgem ao acaso em determinado momento.
Estruturas rao absurdamente irnprovaveis coma 0 cere-
bro humano surgem necessariamente ao longo do de-
senvolvimento do program a contido na inforrnacao ge-
nctica, embora tenham sido inreirarnente imprevisiveis
na ameba, surgem ao acaso em determinado momento.
Obras tao maravilhosas coma "As Bodas de Figaro" sur-
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gem necessariamente ao longo do desenvolvimento do
programa contido no projeto inicial da cultura ocidental,
embora seja absurdo querer procurar por elas nesse pro-
jeto inicial, por exemplo na rnusica grega. E que, embora
se tornem necessaries, tais realizacoes ao longo do jogo,
surgem ao acaso.

_ 0 conceito da visao progrgrnatica e, £ois, 0 a!!:!!!:.-
Isto e 0 que e novo. Para c;? pensamento Iinalistico nao
ha acaso: 0 que parece ser acaso e na realidade urn pro-
p6sito ainda desencoberto. Tampouco ha acaso para 0

pensamenro causalistico: 0- que parece ser acaso e na rea-
lidade causa ainda nao descoberta. Mas para 0 pensamen-..... . ....-----......-=------- .
to prograrnatico e 0 contrario que ocorre. ~rece
ser proposito, e 0 que parece ser causa, ~ao na realidade
.acasos ingenuamente interpretados. 0 pensamento fina-
listico e ingenuo, porque procura causas por detras dos
acasos, a fim de conferir-lhes significados. 0 pensamento
causalisrico e ingenue, porque procura causas por detras
dos acasos, a fim de ordena-los. Corn efeito: programas se
parecem corn propositos, se vistos antropomorficamente.
E se parecem corn causas, se vistos mecanicisticamente.
Destarte a visao prograrnatica revela 0 pensamento fina-
listico enquanto ideologia antropomorficarnente, e 0 pen-
sarnento causalistico enquanto ideologia objetificante. A
visao program~a procura por tais ideologias "entre pa-
renteses", e assumir a estrutura concretamente dada, que e
a do acaso. A visao prograrnatica e a uisdo do absurdo.

Atualmente a visao programatica vai se impondo em
toda a parte. Tanto as ciencias CIa natureza quanto as da
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cultura tendem a mostrar que toda "explicacao" finalista
e causal esta condenada ao fracasso. As explicacoes fina-
listas fracassam, porque -expl1cam 0 presente pelo futuro,
isto e, 0 concreto pela abstracao "ja nao", A mesma impo-
sicao da visao programatica pode ser observada nas artes.

~
T odas as tendencias atuais demons tram que a realidade

-vai sendo vivenciada coma u~ jogo absurdo de acasos,
- coma "happening". Mas e, sobretudo, no campo da po-

litica que a imposicao da visao prograrnatica vai revelan-
do a sua essencia. Se 0 comportamento da sociedade vai
sendo vivenciado e interpretado enquanto absurdamente
programado por program as sem prop6sito nem causa, 0

problem a da liberdade, que e 0 problema da politica, pas-
sa a ser inconcebivel. A visao prograrnatica acaba corn a
politica, corn a historia, portanto_

Antes da visao prograrnarica, era possivel viver-se
simultaneamente corn a visao finalistica e a causalistica,
embora as duas se contradigam. Era possivel aplicar-se a
visao causalistica a natureza, e a Iinallstica a cultura. A na-
tureza era objetivavel, e a cultura anrropornorfisavel. A ci-
encia da natureza podia ser "dura", e a da cultura "mole".
Isto era possivel, porque as duas visoes tern esttutura li-
near identica: "rnotivo-rnera" e "causa-efeito". As duas
estruturas podiam ser sobrepostas uma a outra. 0 mesmo
nao ocorre corn a visao prograrnatica. Tern ela dirnensoes
multiplas, e a linearidade final e causal nao passam de duas
das dimensoes da visao programatica. A imagem progra-
matica absorve as duas anteriores e as transformam. A di-
ficuldade da visao prograrnatica e precisamente este seu
"imperialisrno": nao admire outra visao a seu lado.

Isto e, por certo, desafio epistemol6gico e estetico,
mas sobretudo desafio politico dificilmente digestiveL Na
politica trata-se de liberdade, da ernancipacao do hornern.
dos motivos de outros homens. Na politica, portanto, 0 -

unico pensamento apropriado e 0 finalistico. 0 desafio-
- representado pela visao prograrnarica e pois a necessida-

de de aprendermos a pensar a-politicamente, se quisermos
preservar a liberdade. Isto e paradoxo. Porque se continu-
armos a pensar politicamente, finalisticamente, se conti-
nuarmos a procurar por motivos por detras dos program as
que nos regem, cairemos fatalmente vitimas da programa-
~ao absurda, a qual preve precisamente tais tentativas de
"desrnitizacao" coma uma das suas virtualidades.

Podemos observar sempre melhor coma 0 compor-
tamento do individuo e da sociedade vai sendo programa-
do por diferentes aparelhos. E podemos observar, alern
disto, 0 comportamento dos "instrumentos inteligenres",
dos quais conhecemos os program as, e nos quais reconhe-
cemos nosso pr6prio comportamento. Isto e: podemos
observar sempre melhor 0 quanto a visao programatica
vai deixando de ser "teorica", e vai sendo aplicada na pra-
xis. Por certo: trata-se de aplicacao deliberada. Ha progra-
madores. Mas, a despeito disto: se persistirmos em pensar
finalisticamente, se continuarmos a procurar desencobrir
os programadores por detras dos programas, e desmistih-
car seus motivos, perderemos de vista 0 que e essencial na
cena. Na cena atual toda "Kulturkritik" e anacronismo.
Porque o que~ essencial na cena e 0 fato de que os progra-
mas, embora projetados por programadores, se autono-
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"hornens", ou se passaremos a ser robes: se seremos joga-
dores ou pe'ras de jogo.

VILEM FLUSSER

mizam. Os aparelhos funcionam sempre mais independen-
temente dos motivos dos se~s programadares. E surgem
sempre mais frequentemente aparelhos que foram pro-
gramados por outros aparelhos. Os motivos iniciais re-
cendem sempre mais para 0 alern do horizonte, e torn am-
se sempre menos interessantes. A propria prograrnacao
humana vai sendo programada por aparelhos. Por certo:
determinados program adores se julgam, subjetivamente,
"donos" das decisoes e dos aparelhos. Mas, na realidade,
nao passam de funcionarios programados para assim se
julgarem. A "Kulturkritik" aceita, ingenuamente, tal vi-
sao ingenua e programada dos program adores, e torna-
se, ao faze-le, ela propria tuncao dos programas. Ambos,
program adores e criticos, vao sendo recuperados pelos
aparelhos. A liberdade marred. se continuarmos a pensar
politicamente, e a agir em funcao de tal pensamento.

Nao devemos nem antropomorjizar em objetivar os
aparelhos. Devemos capta-los em sua concreticidade ere-
tina de urn funcionamento program ado, absurdo. A fim
de podermos cornpreende-los e destarte inseri-los em
metaprogramas. 0 paradoxo e que tais metaprogramas
sao jogos igualmente absurdos. Em suma: 0 que devemos
aprender e assumir 0 absurdo, se quisermos ernancipar-
nos do funcionamen to. A liberdade e concebivel apenas
enquanto jogo absurdo com os aparelhos. Enquanto jogo
corn program as. E concebivel apenas depois de termos
assumido a politica, e a existencia humana em geral, en-
quanto jogo absurdo. Depende se aprenderemos em tem-
po de sermos tais jogadores, se continuarmos a sermos
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A passagem da soc~e.dade agropecuaria para a indus-
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trial teve efeiros ontologicos. 0 carnpones vivencia a rea-
lidade de maneira diferenre da do operario, A atual pas-
sagem da sociedade industrial para a pas-industrial tera
efeitos cornparaveis. 0 operario vivencia a realidade de
maneira diferen te da do funcionario.

A agricultura e rnanipulacao paciente da natureza
animada. A industria e rnanipulacao violenta da natureza
inanimada: obriga-a a reformular-se conforme modelos
preconcebidos. 0 campones espera que animal e plan-
ta se desenvolvarn, sob seu cuidado, em semi do que lhe
e uti!' 0 engenheiro obriga a materia-prima a ser coma
deve ser confirme seus projetos. Para 0 campones a rea-
lidade e ente animado colocado sob sua cautela. Para 0

engenheiro a realidade e material a ser martelado, quei-
mado, gaseificado. Tal omologia provinda da praxis e es-
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A transicao atual da sociedade industrial para a pos-
industrial pode ser minimizada, para evitar que nos demos
conta da revolucao ontologica em curso. Pode afirmar-se
que se trata apenas de modificacao das proporcoes nas
formas de trabalho da sociedade. Na sociedade industrial
a maioria seria dos operarios, a minoria dos camponeses,
e Intima minoria dos administradores. N a sociedade pos-
industrial a maioria seria de Iunciondrios adrninistrativos
("servi<;o" e "White collars"), a minoria dos operarios, e
Inhrna minoria dos camponeses.

Mas tal esforco de rninirnizacao fracassa. Porque a
modificacao das proporcoes modifica todas as formas de
trabalho, inclusive as minoritarias. A sociedade industrial
industrializou a agricultura e a administracao, A socieda-
de pos-industrial vai funcionalizando a industria e a agri-
cultura, Mas 0 que a rninimizacao pretende obscurecer e
o fato que tal transforrnacao da forma de trabalho vai rno-
dificando a ontologia dominante, portanto a experiencia,
a visao e a acao da sociedade. Para podermos captar a nova
ontologia que vai se formulando, e preciso que considere-
mos apraxis dofuncionario, essa sua fonte.

Esta sentado detras da escrivaninha, e recebe pa-
peis cobertos de stmbolos (letras e algarismos), que lhe
sao fornecidos por outros Iuncionarios. Arquiva tais
papeis, e cobre outros corn sirnbolos semelhantes, para
fornece-los a outros funcionarios ainda. 0 funcionario
recebe simbolos, armazena simbolos, produz sirnbolos, e
emite simbolos. Parcialmente 0 faz ainda manualmente,
e parcialmente ja gra<;as a aparelhos ciberneticos do tipo

Pos-hisroria
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tendida aos outros homens, Para 0 carnpones 0 outro e
servo do qual ele deve cuidar, uma especie de gado. Para
o dono da fabrica 0 outro e operario que deve ser mode-
lado segundo modelos preconcebidos, especie de massa.
Os homens destarte inseridos na ontologia dorninante
se assumem conforme ela. 0 servo se assume rebanho, e
assume a classe dorninante coma pastores. 0 operario se
assume massa, e a classe dominante coma martelo,

A transicao da sociedade agropecuaria para a indus-
trial substituiu a visao aristotelica de urn cosmos animado
pela visao ciendfica do mundo. Isto implica na reformu-
lacao do significado de teoria. N a sociedade agropecuaria
teoria e visao de formas imutaveis, por exemplo, da forma
da vaca e do trigo. N a sociedade industrial teoria e elabora-
<;aode formas mutaveis, por exemplo, da forma do martelo
e do sapato. Tanto a experiencia, quanto a visao e a acao, se
modificaram pela passagem de uma a outra sociedade.

N a sociedade agropecuaria havia artesaos, e na indus-
trial havia camponeses. Mas embora sua praxis destoasse
da dominante, estavam sujeitos a ontologia dominante.
o ferreiro martelava a foice em vis to do trigo, e 0 campo-
nes ordenhava a vaca em vista da lata de leite. 0 ferreiro
agdcola martelava em funcao de urn cosmos animado, e 0

carnpones industrial ordenhava em funcao de urn cosmos
inanimado. Alern disto, havia, em ambas as sociedades,
administradores. Na agropecuaria sobretudo a Igreja, na
industrial sobretudo 0 Estado. Em ambos os casos, os ad-
ministradores estavam sujeitos a ontologia dominante. A
Igreja administrava rebanhos, 0 Estado massas.
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"word processors". Sua praxis se da em contexto chamado
"rnundo codificado",

Simbolos sao fenomenos que foram convenciona-
dos, conscienremente, semiconscientemente ou inscon-
cienternente, a terem significados; sao "decifraveis" para
quem participar do convenio que os estabeleceu. A logica
distingue entre dois tipos de simbolos os "observacio-
nais", cujo significado sao fenomenos concretos; e os "re-
oricos", cujo significado sao outros simbolos. E a logica
afirma que sirnbolos teoricos podem ser reduzidos a si m-
bolos "vazios", De modo que a logica afirma que a praxis
do funcionario pode ser reduzida ao mundo concreto, a
menos que se trate de praxis "vazia". De forma que, em
ultima analise, a praxis do funcionario visaria, como toda
praxis, a rnodificacao do mundo concreto.

Tal interpretacao da praxis funcional e erro, verifi-
cavel pela observacao do funcionamento. Os aparelhos
dentro do qual os funcionarios funcionam dispoern de
saidas (aberturas para 0 "output"). Por exernplo, guiches
nos quais os papeis cobertos de simbolos sao entregues a
pessoas concretas ("Hsicas", como se diz sintornaticarnen-
te). Por exernplo passaportes. De acordo com a analise
logica tais passaportes significariam 0 portador, a pessoa
concreta. Mas para 0 funciondrio emissor do passaporte 0

vetor de significado se inverteu. A pessoa concreta, recep-
tora do passaporte, e a que significa 0 passaporte. E ela 0

simbolo, e 0 passaporte e 0 significado. A pessoa significa
o numero no passaporte. A realidade do funcionario e 0

passaporte, e a pessoa e 0 que "da significado" ao pass a-
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porte. Tal inversao dos vetores de significacao caracteriza
o funcionamento: sua praxis nao visa modificar 0 mundo
concreto, mas 0 mundo codificado. b " ,

o mundo codificado e a realidade "tout court" para
o [uncionario, porque e nele que sua car rei ra, sua via,
ocorre. A maneira como ele vai manipulando os simbolos
decide se vai ser empregado pelo aparelho, se vai avancar,
e como vai ser aposentado. 0 seu funcionamento com
simbolos vai lhe proporcionando seu ordenado, suas fe-
rias, seu lazer, em suma: seus direitos. 0 funcionario nao
espera do seu aparelho que modifique 0 mundo concreto,
mas que lhe proporcione seus direitos. Por isto os simbo-
los nao sao para ele 0 que sao para 0 logico: fenomenos
convencionados para terem significado. Sao, para ele, a
propria realidade. T oda ontologia diferente desta seria,
do seu ponto de vista, alien ante.

Para 0 campories "viver" significa tratar da natureza
viva, ocupar 0 lugar "justo" dentro da ordem do cosmos
animado. 0 campones se rebel a, se tallugar predestinado
para ele the for negado. 0 campones e conservador pela
ontologia que 0 domina. Para 0 operario "viver" significa
usufruir do resultado do seu trabalho, da obra. Quando
constata que parte do resultado, a "rnais valia", Ihe e ne-
gado, procura estabelecer uma justa distribuicao dos bens
disponiveis. 0 operario e revoluciondrio pela ontologia
que 0 domina. Para 0 Iuncionario "viver" significa fun-
cionar dentro de um aparelho quer the proporciona seus
direitos. Se 0 aparelho the negar tais direitos, e que foi mal
programado e esta mal funcionando. Deve ser conserta-
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do. Para 0 fimcionario 0 direito nao e juizo etico ou po-
litico, mas juizo formal. 0 funcionario e formalista pela
ontologia que 0 domina. N a sociedade pas-industrial nao
ha sentido querer distinguir-se entre conservadorismo e
revolucao, entre direita e esquerda. A politica vai perden-
do todo significado.

Isro parece indicar que a sociedade pas-industrial
sera burocratica, a sociedade na qual 0 funcionario do-
mina. Mas tudo indica que isto e um erro, Pelo contra-
rio: aonde ha burocracia, a sociedade pos-industrial ainda
ndo estd bem programada. Tudo indica que a sociedade
pas-industrial sera dominada pelos program as de fun-
cionamento, nos quais os funcionarios tuncionarao
como engrenagens cada vez mais invislveis no interior
das caixas pretas. ~e sera tecnocracia. Os Iuncionarios
nao sao cornparaveis aos camponeses e donos de fabricas
das sociedades precedenres, mas aos servos e operarios,
A aparente classe dominante sera a dos program adores,
ernbora uma analise mais atenta revele que eles tambern
nao passam de funcionarios especializados. A verdadeira
classe dominante sera a dos aparelhos. Sera sociedade des-
humana.

Nao obstante: os program adores sao "hornens no-
vos", um tipo de homem que nao existia em sociedades
precedentes. Assumcrn-se jogadores com program as, para
os quais 0 que conta nao e a rnodificacao do mundo, mas
o jogo. A realidade, para des, e 0 jogo do funcionamento.
Os sirnbolos que manipulam para projetarem programas
significam funcionamento. Toda tentativa de procurar
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-. por alguma "realidade transcendente" do funcionamento
') e para des metafisica no mau significado do termo. Ape-
( nas os simbolos sao articulaveis, e seu derradeiro signifi-
<.> cado e, ex definitione, inarticulavel. E 0 que nao pode ser

falado, deve ser calado. Por sua praxis os program adores
sao neopositivistas natos. Para eles "viver" e participar de
um jogo absurdo. E isto e seu estilo de vida.

Tal ontologia prograrnatica leva a invencao de com-
putadores e instrumentos inteligentes, e a transforrnacao
da sociedade em sistema cibernetico composto de funcio-
narios e aparelhos. Para eles 0 homem e funcionario a ser
programado para viver em contexto enumerado. Os ho-
mens sao cifras a serem inseridas em varies jogos formais,
por exemplo estatisticas ou cartoes pcrfurados. Embora
a sociedade pas-industrial ainda nao tenha efetivamente
sido realizada, podemos observar em toda parte como esta
surgindo. E ternos, desde ja, seus modelos: Euchmann
como modelo de Iuncionario, Kissinger como modelo de
programador, Auschwitz como sociedade pas-industrial.

Mas os program adores, estes "hornens novos", ainda
nao conscientizaram plenamente a onrologia gue os sust~
ta. Se observarrnos como programa, verificarernos que nao
~stao dando sempre conta que sao, des proprios, progra-
mados para programarem. A ontologia que vai dominando
a sociedade funciona, por enquanto, apenas como experi-
encia, e ainda nao foi formalizada. 0 que nos falta ainda
e um Aristoteles da sociedade agropecuaria, e um Kant da
sociedade industrial. 0 que urge atualmente e r<:Rensasry~
o significado do termo teoria no novo contexto.
~~ -- - "'''-.,.v ---
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Para a sociedade agropecuiria "reoria" era visao das
formas irnutaveis. Para a sociedade industrial "teoria" era
a elaboracao de sempre novos modelos. Na sociedade pos-
industrial "teoria" sera muito provavelmente esrrategia
de jogos. Temos, desde ja, toda uma serie de disciplinas
que sac "teorias" neste novo significado do tempo. Infor-
matica, cibernetica, teoria das decisoes, para citar exern-
plos. Tais disciplinas derivam da 16gica e da maternatica
gregas, e reformulam tais "teorias" para as adaptarem ao
contexto do funcionamento. Sem duvida, outras teorias
deste tipo surgirao no futuro.

Mas 0 que conta e a conscienrizacao que, esrraregias
sao aplicaveis apenas quando hi regras de jogos. E que
regras, sac convencoes que ordenam a manipulacao dos
simbolos. Que tanto regras coma simbolos exigem con-
senso. E que ponanto toda ontolQgia que assume coma
realo mundo codificado deve assumir, coma fon te do real,

. 0 conse~s9.. Que ~C!!.i~c~ara tal ontol~gia,
necessariamente e a intersubjetividade humana. lIuando. """-- ~ ...................--...... ~...-.......- ~
isto for plenamente conscientizado (e hi sintomas que
isto esta de faro ocorrendo), tornara se concebivel que a
sociedade pos-indusrrial nao sera necessariamente 0 rota-
litarismo aparelhfsrico, mas possivelmente sociedade que
elabora program as em funcao de consenso. Mas por cer-
to: tal visao utopica de uma sociedade dialogica esbarra
contra as experiencias que temos corn os aparelhos. Por
enquanto sac eles que nos programam para 0 consenso.

6. N ossa saber

V arias rendencias podem ser distinguidas na historia
da ciencia, A mais obvia ea quantitativa: sabemos sempre
mais a respeito de sempre mais numerosos assuntos. Mas
hi tambern tendencias qualitatlvas, menos obvias essas .
Por exemplo, hi tese segundo a qual 0 saber cientifico vai
se tornando progressivamente menos satisfot6rio, de modo
que a diminuicao da satisfacao pode servir de medida do
progresso. Urn determinado saber e dito "satisfatorio",
quando responde a determinada pergunta. Explicacoes
plenamente satisfatorias exaurern as perguntas, de modo
que nada resta para perguntar.

As seguintes proposicoes sejam comparadas: "Deus
criou 0 mundo, a fim de que 0 home m possa viver nele",
e "0 mundo surgiu hi 16 bilhoes de anos em forma de Big
Bang". Ambas as proposicoes tratam do mesmo assunto,
da origem do mundo, mas sac respostas a perguntas dife-
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rentes. A primeira pergunta: "para que surgiu 0 mundo?"
e a segunda: "corno surgiu?", A tese acima mencionada
afirrna que 0 trecho que rnede. entre as duas proposicoes
(a historia da ciencia), e caracterizado por tal reforrnula-
<;aodas perguntas. No inicio da hist6ria teriam sido colo-
cadas perguntas que come<;am por "para que?", e teriam
sido seguidas de perguntas que come<;am corn "por que?"
e por "como?". Perguntas essas £lnais; causais e formais
(as que foram chamadas de "programaticas" em ensaio
precedenre), Segundo tal tese a primeira proposicao seria
"explicacao final", e a segunda "explicacao programatica",

No curso do trecho entre "Deus" e "Big Bang" (en-
tre 0 VI.° seculo a.c. ea atualidadc), as explicaiiies finais
teriam sido progressivamente eliminadas do discurso da
ciencia, pela curios a razao de serem demasiadamente sa-
tisfat6rias. Exaurem perguntas e nao permitem que ou-
tras sejam formuladas. Se explico: "chove a Iim de que a
rua seja rnolhada", nada me resta a perguntar a respeito da
chuva. As explicacoes £lnais representam, pois, interrup-
<;oesno Huxo do discurso. Em tal sentido perguntas Iinais
nao sao "perguntas boas". Atualrnente foram eliminadas
praticamente do discurso das ciencias da natureza em sua
quase totalidade, embora no campo biol6gico sejarn difi-
cilrnente erradicaveis, Mas perguntas £lnais sao caracterfs-
ticas, ate hoje, do discurso politico, isto e: das ciencias da
cultura.

Nas ciencias naturais tais perguntas foram substitu-
Idas pelas causais, 0 que tornou 0 discurso de tais ciencias
extraordinariamente dinamico, de modo que fiui corn ra-
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pidez violenta rumo a sempre novas explicacoes, Mas 0

pre<;o de tal progressividade foi alto. Se explica: "anirnais
veem porque tern olhos", em vez de explicar: "anirnais
tern olhos para ver", tenho a sensacao de insatisfacao de
ter traido, de alguma maneira, 0 fenomeno "animal" do
qual as explicacoes tratam, Tal falta de satisfacao se torna
mais 6bvia ainda se procuro substituir explicacoes £lnais
por causais no campo das ciencias da cultura, coma esta
acontecendo a partir do seculo 19. Se explico: "0 ladrao
rouba porque sofreu trauma na infrncia", em vez de ex-
plical': "rouba, a £lm de enriquecer-se", verihco 0 que irn-
plica a reforrnulacao da pergunta. As explicacoes causais
eliminam uma das dirnensoes implicitas nas explicacoes
Iinais, a saber: a dirnensao valorativa. 0 universo do dis-
curso das explicacoes causais e isento de valores. N ele nao
ha sentido perguntar-se por motivos. E e por isto que 0

discurso das explicacoes causais e men os satisfat6rio que
o das Iinais: 0 universo de sua signilicacao e mais pobre.

Ultimarnente a ciencia se ve obrigada a abrir das ex-:
plicacoes causais em numerosos campos, e de substitui-las
pelas flrmais. Se por exernplo projeto urn f6ton isolado
contra urn biombo corn duas aberturas, nao e "born" se
pergunto: "porque 0 f6ton passa por uma das aberturas,
e nao pela outra?". A "boa" pergunta e: "coma percorre 0

foton?". Tal necessidade de substituir perguntas causais
por formais se torna mais dolorosa ainda no campo da
psicologia. Perguntas do tipo "por que os homens se corn-
portam assim e nao diferenternence?" vao sendo substitu-
idas por perguntas do tipo: "corno se comportam os ho-
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mens?". As ciencias se veem obrigadas a tal substituicao,
porque a nocao de "causa" esta se tornando fluida demais
para ser "operativa", Pois explicacocs formais sac intei-
ramente insatisfarorias, porque nao atingem 0 que nos
interessa existencialmenre. Passam ao lado da pergunta:
"corno posso me decidir e agir em dererminado contex-
to?", a qual e a pergunta que provoca todo desejo de saber
humano.

A rese acima mencionada, segundo a qual 0 progres-
so da ciencia e caracrerizado pela progressiva dirninuicao
da satisfacao das suas explicacoes, provern da analise logi-
ca das proposicoes que cornpoem 0 discurso das ciencias.
De modo que se trata de "critica da ciencia", e nao de cri-
tica de todo 0 saber humano. Parece, pois, que pode haver
outro tipo de saber, proveniente de outro tipo de discipli-
na (por exernplo, da filosofia, da intuicao ardstica etc.),
que nao e atingido pela decadencia progressiva da satisfa-
crao.Seriam tipos de saber para os quais a ciencia nao seria
competente. Isto parece sobretudo verdade quando se tra-
ta do saber imperativo, do ripo "nao rnataras!". Tal tipo
de saber (0 qual seria a fonte de todas as eticas e de toda
acao polftica), estaria no alern da cornpetencia da critica
logica, De modo que poderiamos concluir que, embora a
ciencia nos forneca explicacoes de menos em menos sa-
tisfatorias, dispomos de ourras fontes de saber que nos
permitem decidir e agir a despeito de rudo.

Pois tal interpretacao da situacao atual do saber seria
erro. A ciencia e competente para todo 0 saber humano, e
portanto a critica logica e competente para todas as posi-

coes que formulam 0 saber humano. 0 discurso da cien-
cia po de ser estendido sobre todos os terrenos do saber, e
pode ocupa-Ios. Ao faze-le, torna ele todos esses terrenos
isentos de valor e, ultimamente, isentos de causa. Desva-
loriza e descausaliza todo 0 saber humano. Consegue tal
feito ao "traduzir" as proposicoes do saber extraciendfi-
co para proposicoes cientfficas. Traduz: "nao rnataras!"

" ,,, E d " b I I"para: se matares, seras preso. tra uz: que eo. para:
"esta sensacao estimula determinadas glandulas". Pois tal
desvalorizacao do saber nao representa saber alternativo,
coma se pudessernos dizer: temos urn saber etico e esteti-
eo, e, alem disto, urn saber ciendfico a respeito de deter-
minados assuntos. Pelo contrario: 0 saber ciendfico im-
pede 0 saber de to do outro tipo. Ao traduzir proposicoes
imperativas e optativas para proposicoes episternologicas,
a ciencia revel a tratar-se, nas proposicoes traduzidas, de
proposicoes defeituosas. A proposicao "nao mataras!" e
defeituosa, porque se trata de relacao que suprime urn dos
relatados ("seras preso"). A proposicao "que belo!" e tao
defeituosa a ponto de carecer de significado. Destarte a ci-
encia demonstra que todo saber valorativo e pseudo-saber,
ideologia. Ao desmascarar todo saber exrracientifico coma
saber ideologico, a ciencia se poe coma unica autoridade
em materia de saber atualmente. De modo que a critica 10-
gica acima mencionada se refere a todo saber: to do saber
esta se tornando progressivamente menos satistatorio.

Podemos, por certo, rebelar-nos contra tal impe-
rialismo cientlfico que nos priva de valores, mas nao po-
demos negar ser a ciencia nossa unica autoridade. 0 que
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caracteriza auroridades e 0 faro de poderem dispensar de
executivos na transrnissao de suas mensagens: tais men-
sagens sao aceitas por consenso. Pois rodos os emissores
atuais de mensagens (rodos os "poderes"), necessitam de
executivos exceto a ciencia. Suas mensagens sao aceitas
por cons en so. Em situacao aonde todas as autoridades
excero a ciencia sao "falsas", e sumamente caracteristico
que tal unica verdadeira auroridade seja tao alrarnente
insatisfatoria. De modo que a critica ciendfica, e as ten-
tativas de reformular a ciencia de cabo a rabo, pode ser
interpretadas coma ensaios para superar a crise na qual
nos encontramos.

Isro coloca 0 problema da relacao entre ciencia e cri-
tica da ciencia, entre saber e sabedoria. 0 da relacao entre
ciencia e filosofia. Urn dos aspectos que distingue nossa
cultura de todas as demais e que, no Ocidente, a filosofia
da a luz a ciencia, e que a ciencia vai devorando a filosofia
da qual nasceu. Aonde quer que a ciencia se firme, de la a
filosofia vai sendo expulsa. Para os gregos pre-socraticos, a
natureza era 0 campo da filosofia, e ainda os barrocos fala-
yam, de maneira metaforica, em "filosofia natural" ao fa-
zerem ciencia da natureza. Mas atualmente os fenomenos
naturais nao permitem que sejam filosofados: a ciencia os
ocupa. 0 fenomeno humano parecia par muito tempo da
filosofia, mas foi ocupado pelas ciencias, sobretudo pela
psicologia, ate recentemente disciplina ifilosofica, mas
atualmente "especializacao" cientitica. 0 ultimo exemplo
deste processo ea ocupacao do campo da polirica pela po-
lirologia, e da estetica pela informarica. 0 fim da filosofia.

o unico campo que resta a filosofia e 0 da critica da ci-
encia, mas trata-se de campo escorregadio: desliza ciencia
adentro. 0 saber vai devorando a sabedoria.

Eis, pois, a situacao do saber atualmente: Sabemos
incomparavelmente mais que as gerac;:oes precedentes.
o universo do discurso da ciencia vai se amplificando e
aprofundando. As nossas perguntas estao se tornando
sempre mais ferreis, e provocam sempre novas perguntas.
As respostas que estamos recebendo a tais perguntas estao
se tornando sempre menos satisfatorias, e 0 universo esta
se rornando sempre mais isenro de valores e de causas.
T odo saber extracientifico vai sendo desmascarado coma
ideologico, e a ciencia nos emancipa de tais ideologias.
E as nossas perguntas existenciais vao se revelando "rnas
perguntas". Nao ha mais espac;:opara a saberdoria. 0 sa-
ber progride absurdamente.

o universo do discurso das ciencias em expansao
sem limites vai amputando suas dimensoes valorativas e
causais, e vai se rornando universo formal, vazio. U niver-
so existencialmente insignificante. Isro e constatavel pelo
faro de nao ser apenas universo inirnaginavel, mas univer-
so que, quando imaginado, e falseado. A ciencia nos diz
que quando 0 procuramos imaginar, estamos recebendo
mal suas mensagens. De modo que 0 saber ciendfico se
refere a urn universo que nao mais diz respeito ao mundo
no qual vivemos concretamente. 0 saber cientifico se tor-
nou absurdo.

Esta e a crise da ciencia que visa ser superada pela
fenomenologia, esse apelo para que retornemos as coisas
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7+ Nossa saudemesmas. Tal crise tem varies aspectos internos a ciencia,
e externos. Mas 0 que aqui importa eo aspecto que revela
a ciencia ser um jogo com simbolos. 0 universo da cien-
cia e um universo sirnbolico, e seus vetores de significado
nao mais apontam um mundo concreto. Inverteram-se.
As "observacoes" cientificas nao mais visam simbolizar 0

concreto. A ciencia atual e, pois, tao tipica para a socieda-
de pas-industrial quanto a newtoniana era tipica para a
sociedade pas-industrial, e a aristotelica da sociedade agro-
pecuaria. A ciencia passou a ser jogo para program adores, e
campo de funcionamento. A ciencia virou aparelho.

A ciencia e jogo extrernarnente fascinante. 0 mais
divertido dos jogos. 0 mais inteligenre dos programas
que nos diverrern. E a ciencia nos diverte, sobretudo do
saber fundamental que podemos saber exclusivamente
o que nao nos inreressa. ~e tudo que nos interessa, 0

proposito de vida para a morte, e rigorosamente insabivel,
porque todas as perguntas que demandam tal saber sac
"rnas pergunras". E e, no fun do, isto que sabemos atual-
mente: que podemos saber tudo menos 0 que interessa.

A medicina e 0 maior escandalo da atualidade. Mas
e tambern um dos pontos de partida para a reformulacao
da ciencia atualmente em crise. A medicina e hibrida na
qual os elementos cientificos, tecnicos e intuitivos sac
mal aglomerados. A razao disto e que 0 doente e sirnulta-
neamente sujeito (agente), e objeto (paciente), e que, en-
quanto objeto, e objeto extremamente complexo. 0 me-
dico assume posicao insustentavel com relacao ao doente.

o problem a e de ordem episternologica. Um exern-
plo: No Terceiro mundo a mortalidade infantil esta dirni-
nuindo, e no Primeiro mundo 0 aborto passa a ser direito
gratuito de todas as mulheres. Por isto os pais no Tercei-
ro mundo nao mais conseguem nutrir seus filhos nurne-
rosos, e os filhos pouco numerosos no Primeiro mundo
nao conseguirao nutrir, no futuro, os seus pais aposen-
tados. Tal transferencia da mortalidade dos recern-nas-
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cimento. 0 nivel Hsico e mais ou menos bem quantifid-
vel, e os demais sao menos bem quantihcaveis, na medida
em que se afastam do Hsico. Trata-se aqui de problem a
interno da ciencia. Enquanto sujeito 0 homem e um es-
tar-comigo ("Mitsein"), no qual me reconheco, Quando
mais coriheco, 0 objetivo, tanto mais se torna dificil para
mim, reconhecer-me nele. Trata-se de problema externo
da ciencia, mas de problemas que poe em questao a cien-
cia coma urn todo, enquanto atividade humana.

A ciencia moderna surgiu quando a praxis artesanal
se tornou dominante na sociedade. 0 cosmos nao mais
foi vivenciado enquanto ente animado, mas enquanto
espas:o extenso replete de entes inanimados e animados.
Isto sugeriu a espedfica teoria de conhecimento; conheci-
mento e adequacao da coisa pensante a coisa extensa. Tal
teoria contern, no seu programa, a quantificacao. A coisa
extensa tem estrutura pontual: corpos podem ser decom-
postos em planes, planes em retas, retas em pontos. A
coisa pensante deve, pois, possuir estrutura adequavel a
pontos. Deve ser composta de elementos claros e distin-
tos, de conceitos ou nurneros. 0 modelo do conhecimen-
to exato, "duro", e a adequacao de todo ponto da coisa
extensa a um conceito, 0 numero. Conhecer e sobretudo
enumerar.

Isto coIocou a questao da relacao entre aritrnetica e
geometria. A aritmetica tem estrutura "vazia": entre dois
numeros, por mais proximos que sejarn um do outro, ha
intervaIo. A geometria tem estrutura "cheia": os pontos
na linha se tocam. Se adequo a aritrnetica a geometria, in-
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cidos para os fetos tern, por certo, aspectos econornicos,
sociais, politicos e eticos. Por exemplo: 0 aborto em vez
de mortalidade infantil representa um passo importan-
te rumo a libertacao das muIheres. Mas 0 importante e
o aspecto episternologico do problema. Trata-se, em tal
transferencia, de prograrnacao da familia, de planejamen-
to social. Os motivos da prograrnacao sao funcionalmen-
te irrelevanres. Nao importa se 0 motivo do combate a
mortalidade infanril for "nobre" (salvar vidas), ou "vil"
(proporcionar rnao de obra barata). 0 que conta e que a
programacao funciona imperfeitamente: cria novos pro-
blemas. Mas 0 program a pode ser aperteicoado. A solucao
eo "crescimento zero". Aborto e cornbare a mortalidade
infanril devem ser equilibrados. 0 problema e epistemo-
logico: ate que ponto 0 homem e a sociedade podem ser
objetivados, e manipulados como objeto?

Tal problem a tem dois lados. Um dos lados e que
o homem e a sociedade sao objetos extraordinariamenre
complexos, de modo que e dillcil conhece-los. 0 outro
lado do problema e que 0 homem e 0 sujeito que deve ser
reconhecido, em vez de ser conhecido. 0 primeiro lado
do problema coIoca a questao: como posso tratar 0 ho-
mem? 0 segundo lado coloca a questao: como posso as-
sumir responsabilidade pelo meu tratamenro? A primeira
pergunta e objetiva, a segunda e intersubjcriva. 0 medico
se ve confronrado com as duas perguntas, sem poder sin-
retiza-las. Sao dois problemas episternologicos difercntes.

Enquanro objeto de conhecimenro do homem pode
ser concebido como compos to de varios niveis de conhe-
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finitos pontos escapam por intervalos entre os nurneros.
o problerna epistemologico e, po is, tapar os intervalos. 0
calculo, os integrais e infinitesimais, sao tentativas para
tapar os intervalos, Nao sao tentativas muito bem sucedi-
das, porque resultam, elas tambern, em conceitos claros e
distintos, isto e, corn intervalos. Mas por longo tempo a
ciencia podia passar por cima desta dificuldade. Quando
trarava de coisas inanimadas (corn rnecanica, astronomia,
quimica inorganica, eletromagnetismo etc.) 0 problema
era desprezivel.

Mas quando 0 interesse cientlfico se estendeu sobre
coisas animadas (boranica e zoologia), e mais tarde sobre
o proprio homem (psicologia, sociologia, economia, ctc.),
o problema se tornou premen te. Veriticou-se que as coisas
animadas podem ser quantificadas coma todas as demais,
mas que, ao taze-lo, algo de essencial escapava por entre os
intervalos. A saber: escapava precisamente aquele aspec-
to que distingue coisas animadas das inanimadas. Dai ter
ciencia de seculo 19 se visto diante dilema penoso: conti-
nuar quantificando, e destarre resignar-se corn a perda do
essencial no renomeno da vida, ou elaborar outra teoria
de conhecimento e resignar-se corn a irnpossibilidade de
quantificar 0 conhecimento. A ciencia oitocentista con-
tornou 0 dilema: dividiu-se em ciencias "duras" (quanti-
ficantes), e ciencias "moles" (inquantifidveis). Sofremos
de tal indecisao ate hoje.

o conhecimento quantificado funciona recnica-
rnente. A Revolucao industrial 0 prova. Mas tal conhc-
cimento perde de vista 0 fenomeno vivo. A Revolucao

industrial prova tambern isto. 0 conhecimento nao
quantificado funciona tecnicamente mal, ou nao fun-
ciona. As ditas "ciencias do espirito" 0 provam. Dai as
tentativas do seculo 20 de amalgamar ciencias duras corn
moles. Exemplos: economia estadstica, psicologia beha-
vioristica, politologia. Mas tais disciplinas hibridas nao
convencem nas tecnicas que aplicam. 0 esdndalo da me-
dicina e disto prova. Aparenternente a ciencia esta esbar-
rando contra urn limite de conhecimento. Nesta direcao
nao po de continuar avancando.

o homem enquanto sujeito coloca problema que e
externa a ciencia moderna. 0 encontro entre sujeitos ~
marcado pelo mutua reconhecimento de urn no outro.
Tal relacao dialogica de corihecimento e irnpossfvel a ser
incorporada em nao importa que teoria de conhecirnen-
to cientilico moderno. Toda teoria de conhecimento, se
quiser ser cienrlfica no sentido moderno, pressupoe urn
objero a ser conhecido, por mais que possa circunscrever
tal objeto. De maneira que a ciencia moderna e incornpe-
rente para encontros intersubjetivos. Para torriar-se corn-
petente para tais encontros, e obrigada a transformar 0

"outre" em objeto. Tal objetivacao do sujeito e possivel,
e de fato e feita corn frequencia crescente. Varies meto-
dos de objerivacao sao disponiveis; 0 da violencia, 0 da
persuasao, e 0 da rnanipulacao sorrateira do sujeito, Feita
a objetivacao, a ciencia passa a ser competente para en-
contros intersubjetivos, as "ciencias sociais" sao possiveis.
Mas 0 precro pago por tal extensao da cornpctencia cienti-
fica para incluir 0 homem e a sociedade e alto. 0 dialogo e
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o engenheiro civil sabe, tanto quanto 0 cirurgiao,
da crise atual do conhecimento. Sabe que a exatidao, corn
a qual calcula a ponte, e problema. E sabe que a ponte
rera eteitos sobre a situacao que nao sao quantificiveis:
efeitos esreticos por exemplo. Sabe ainda, que a ponte vai
modificar a vida dos homens. Mas enquanto Iuncionario
do aparelho rodoviario nao se vi: obrigado a assumir res-
ponsabilidade por tais problem as. A sua cornpetencia e
apenas a de construir pontes. 0 cirurgiao este em posicao
diferente. A exatidao pela qual opera corn 0 esqueleto e
cornparavel corn a da operacao corn 0 a<;:oda ponte, os
efeitos que a operacao tera sao igualmente incalculaveis,
e a operacao vai igualmente modificar uma vida hurna-
na. Mas 0 rnedico nao pode safar-se da responsabilidade
coma 0 faz 0 engenheiro: queira ou nao queira 0 cirurgiao
se reconhece no operado,

o politologo sabe, tanto quanto 0 psiquiatra, da cri-
se atual do conhecimento. Saber da inexatidao dos ceria-
rios que esta projetando, e da "rnoleza" dos modelos que
vai aplicando. E sabe que esta manipulando e objetivando
a sociedade. Mas enquanto funcionario do aparelho ad-
rninistrativo nao se ve obrigado a assumir responsabilida-
de por tais problemas. A sua responsabilidade se limita as
"margens de erro" dos seus projetos. 0 psiquiatra esta em
posicao diferente. A inexaridao, a "rnoleza" dos modelos
que esta aplicando e cornparavel corn a dos modelos poli-
tologos, mas 0 psiquiatra se reconhece no doente ao qual
esta aplicando tais modelos. De modo que engenheiro ci-
vil e politologo estao conscientes da problematic a episre-
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sacrificado, e corn ele e sacrificado 0 reconhecimento, em
prol do conhecirnenro. 0 result ado e a solidao do conhe-
cimento: urn conhecimento nao reconhecido, nem reco-
nhedvel. Pois se 0 conhecimento nao for reconhecido
dialogicamente, se nao for resultado de dialogo, e se nao
se dirigir rumo ao outro, passa a ser absurdo. N a medida
em que a ciencia coma urn todo, coma ernpreendimento
humano. A tendencia atual da ciencia rumo a objerivacao
do homem e tendencia suicida. Transforma a ciencia em
aparelho des-humane.

Pois a medicina e a disciplina preferencial para ilus-
trar ambos os problem as do conhecimento. Ilustra tanto
os limites do conhecimento quantificavel, quanto 0 ab-
surdo fundamental de urn conhecimento objetificante do
homem. 0 escandalo da medicina nao e tanto a situacao
nos hospitais e manicornios, nem a injustica flagrante da
medicina social sobretudo no Terceiro mundo, mas 0

escandalo e precisamenre tal viscosidade epistemol6gica
da medicina. Mas precisamente por destarre coli dire m os
fatores da crise cientifica mais claramente na medicina,
pode ela representar urn dos pontos, a partir dos quais
uma superacao da crise pode ser empreendida. A posicao
do rnedico face ao doente e de tal forma insusten ravel, que
se ve obrigado a procurar por outra posicao, por atitude
cientifica nova. 0 medico se vi: obrigado a mudar de ati-
rude nao por consideracoes da teoria do conhecimen to,
mas pela problernatica provinda da sua praxis, a qual, por
sua vez, e aplicacao de teorias de conhecimento em cri se.
A crise da ciencia moderna se manifesta, no rnedico, sob
forma de conflito de consciencia, e e, pois, interiorizada.
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8+N ossa cornunicacaomologica, enquanto cirurgiao e psiquiatra a vivenciam na
praxis, Deve decidir-se: ou abandonam a objetivacao do
homem e sacrificam tecnicascientificas, ou abandonam
as tenrarivas de assumir responsabilidade existencial peIo
seu tratamenro. Escolha impossrvel.

A solucao da aporia esta em rnudanca de atitude
corn respeiro ao conhecimento. 0 conhecimento deve ser
admitido coma sendo uma entre as formas da existencia
humana. Forma inseparavel das demais, sob pen a de tor-
nar-se desumana. 0 homem esta no mundo ao vivencia-
10, avalia-lo, e conhece-lo, S6 pode conhecer 0 que viven-
cia e avalia. Ciencia que nao admite isto, que nao admire
suas dimensoes estericas e politicas, e ciencia desumana.
Sornente depois de ter assumido tais responsabilidades,
po de a ciencia comecrar a elaborar teorias do conhecirnen-
to. Corn efeito: ha sintomas de uma tal reforrnulacao da
atitude cientlfica, e de teorias de conhecimento novas.
Sobretudo na atitude fenomeno16gica, a qual nao mais
pressupoe que conhecimento e necessariamente objetifi-
canre. Enquanto tal revolucao cientifica nao reformular a
ciencia moderna coma urn rodo, a nossa saude continua-
ra sendo a das criancas sobreviventes subnutridas, e a dos
fetos abortados.

o ensaio precedente distinguiu entre dois modos de
conheimento: 0 objetiuo, e 0 intersubjetiuo. 0 primeiro
fala sobre objeros, e discursivo. 0 outro fala corn os ou-
tros, e dialogico, No caso da medicina: no modo objetivo,
o medico discorre sobre a doenca, no modo intersubje-
tivo 0 rnedico dialoga corn 0 doente. 0 que distingue 0
discurso do dialogo e sobretudo 0 clima: 0 dialogo se da
em clima de responsabilidade. Responsabilidade e aber-
tura para respostas. Ha sintomas de uma reforrnulacao
da ciencia de discurso em dialogo. No caso da medicina
a psicanalise e urn exernplo. Para captar 0 impacto de tal
reforrnulacao, e preciso considerar a estrutura da cornu-
nicacao humana.

o homem possui a capacidade de armazenar expe-
riencias adquiridas. E de transmiti-las. Isto e: 0 homem e
ente hist6rico. Em outros termos: 0 homem produz, ar-
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rem sintetizadas. A sociedade humana se revela destarte
tecido comunicativo, no qual discursos e dialogos intera-
gem dinamicamente. E a din arnica da historia. Quando
urn dos do is metodos de cornunicacao prevalece sob re 0

outro, a sociedade esta em perigo. Exige equilibrio, sern-
pre precario, entre dialogo e discurso.

A sociedade ocidental e tecido comunicativo muito
especifico. Nao e caracterizada apenas pelos assuntos eo-
municados, mas sobretudo pelo metodos gra~as aos quais
comunica. Grosso modo, 0 Ocidente elaborou dois tipos
de dialogo, e quatro tipos de discurso. Os dialogos sao
circulares (exemplos: mesas redondas, parlarnento), ou
redes (exemplos: sistema telefonico, opiniao publica). Os
discursos sao teatrais (exemplos: aulas, concertos), pira-
midais (exemplos: exercitos, igrejas), druores (exemplos:
ciencia, artes), e anfiteatrais (exemplos: radio, imprensa).
A historia ocidental po de ser vista enquanto jogo cornu-
nicativo que vai aplicando tais metodos de cornunicacao
coma estrategias. 0 proposito dessas estrategias todas e 0

de produzir e acumular inforrnacoes novas.
A situacao atual da sociedade ocidental e marcada

pelo predominio dos discursos sobre os dialogos, A quei-
xa generalizada de "falta de comunicacao" foi mal formu-
lada. A solidao na massa, que e 0 fundamento da queixa,
nao e consequencia da pobreza do tecido comunicativo.
Pelo contrario: jamais os discursos ocidentais funciona-
ram tao bem quanto atualmente, e sobretudo jamais fun-
cionaram tao bem a arvore da ciencia e 0 anliteatro das
cornunicacoes de massa. A solidao na massa e consequ-
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mazena e transmite inforrnacoes novas. Aumenta a soma
das inforrnacoes disponlveis. Historia e isto. Isto esta em
contradicao corn 0 segundo prindpio da terrnodinami-
ca que afirma a diminuicao progressiva da soma das in-
forrnacoes em sistema fechado (no mundo). A bistoria e
antinatural enquanto represa de inforrnacoes novas. Isto
obviamente nao justitica a disrincao dicotornica entre na-
tureza e cultura, entre "espirito" e "materia". A historia
nao invalida as leis da natureza. Estas continuarn validas
para a cultura: as inforrnacoes acumuladas ao longo da
historia acabarao esquecidas. Papeis cobertos de simbolos
se cornporao em po, cidades ruirao, civilizacoes inteiras
desaparecerao sem tra~o. Mas isto justifica a distincao
dialetica entre natureza e cultura. A cornunicacao huma-
na se opoe dialeticamente a tendencia natural rumo a en-
tropia. A historia e epiciclo negativamente entropico que
se sobrepoe sobre a tendencia da natureza, sua antltese.

De modo que a cornunicacao tern dois aspectos di-
ferentes. 0 aspecto produtivo deinforrnacao, e 0 aspecto
cumulativo. A producao de inforrnacoes nao e criacao "ex
nihilo": intormacoes novas SaD produzidas por sintese de
inforrnacoes disponiveis. Tal merodo sinterico e chama-
do "dialogo". A acumulacao de inforrnacoes se da gra~as a
transrnissao de inforrnacoes rumo a rnernorias (humanas
ou outras), nas quais a informacao e depositada. Tal me-
todo distributivo e chamado "discurso", Todo discurso
pressupoe dialogo, porque pressupoe intormacao elabo-
rada dialogicamente. T odo dialogo, porque pressupoe
discurso, porque pressupoe recepcao de inforrnacoes a se-
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encia da dificuldade crescente para entrarmos em cornu-
nicacao dialogica uns corn os outros. Sob 0 bombardeio
cotidiano pelos discursos extremamenre bem distribui-
dos dispornos, rodos, das mesmas inforrnacoes, e todo in-
rercarnbio dialogico de tais inforrnacoes esta se tornando
redundante. A nossa sensacao de solidao se deve a nossa
incapacidade crescente de elaborarmos inforrnacoes no-
vas em dialogo corn outros. Sob 0 dominio dos discursos 0

tecido social do Ocidente vai se decompondo. Urge, pois,
analisar tais discursos.

o discurso teatral e 0 mais anti go, e antecede a his-
toria. E ele 0 discurso do patriarca que transmite os rnitos
da tribo a geracao nova, e 0 discurso da avo que conra as
lendas aos netos. 0 que caracteriza este tipo de discurso
e 0 fato dos receptores encararem 0 emissor: formam urn
semicirculo em torno dele. Estao em posicao de respo-
sabilidade: ye-se obrigado a repostas. 0 teatro e discur-
so aberto para dialogos, A contestacao, a reviravolta de
discurso em dialogo, a "revolucao", esta no programa do
teatro. Revolucoes sao possiveis em torno da fogueira e
da lareira.

A partir do neolitico tardio isto passa a ser desvan-
tagem. Quando se trata de empreendimentos coletivos
coma 0 sao as construcoes de canais e de cidades, 0 que se
prerende nao e 0 dialogo, mas a obediencia. A sociedade
deve ouvir as mensagens sem poder contesta-las. A fim de
conseguir tal rnetodo de discurso, e preciso que 0 emissor
se torne inacessivel para os receptores. E 0 metodo do dis-
cursopiramidal que vai ser introduzido. 0 qual vai formar

a base cornunicologica da historia do Ocidente. Consiste
ele na introducao de relais hierarquicamente organizados
entre 0 emissor e os receptores. 0 primeiro exemplo de
piramide e 0 reino sacerdotal. Nele as mensagens partem
de urn "auter" inacessfvel (urn deus), e passam por "au-
toridades", relais cuja funCfaoe a de manterem tal mensa-
gem "pura" de ruidos, ede barrarem 0 acesso ao emissor
para os receptores. 0 clima de responsabilidade, preva-
lecente no teatro, e substituido pelo clima da tradicao e
da religiosidade. Tradicao, porque os relais tra-dizern, e
"religiao" porque religam os receptores corn 0 autor da
mensagem. Tal clima do neolitico tardio continua carac-
terizado as pirarnides atuais, como sejam a Igreja, 0 Esta-
do, 0 exercito, os partidos politicos, as empresas.

A desvantagem de tal estrategia comunicativa e que
torna diticil 0 dialogo, A estrategia e boa para 0 arrnaze-
namento de inforrnacoes, mas rna para a elaboracao de
inforrnacoes novas. 0 tecido social estagna. Daf terem
sido empreendidas reformas na piramide durante 0 re-
nascimento. 0 proposito era 0 de preservar a eticiencia
da piramide, e simultaneamente ab ri-la para dialogos. Os
relais foram transformados em drculos dialogicos, mas
conservaram sua organizacao em hierarquia. 0 result ado
foi 0 discurso em drvore. E ele 0 discurso caracteristico da
modernidade. A substituicao das autoridades por circu-
los dialogicos subdividiu 0 discurso piramidal em ram os
(especialidades), que tendiam a se subramificarem e a se
entrecruzarem. Tal re-estruturacao se revelou extrerna-
rnente fertil. T odo ramo do discurso passou a produzir
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inforrnacoes novas em progressao crescente. A dinarnica
do discurso em drvore inundou a sociedade com verdadei-
ra enchente de inforrnacoes novas. Mas havia consequ-
encia irnprevisra. Todo drculo dial6gico elaborou codigo
especifico no qual a nova inforrnacao era sinretizada. As
inforrnacoes desrarte codificadas passaram a ser deci-
friveis apenas para os "especialistas" (participanres do
ramo). Desrarte as mensagens do discurso em drvore ten-
diam a ser indecifraveis para a sociedade como um todo.
o que "resacerdotisou" e "reautorizou" 0 discurso. Os
"leigos" nao mais captavam as mensagens provindas das
varias arvores: nem as da fisica nuclear ou da microbiolo-
gia, nem as das tecnicas avancadas, nem as da arte de van-
guarda. De modo que, a parrir do seculo 20, os discursos
em arvore deixavam de ter recepcao geral, e passaram a ser
absurdos enquanto rnctodos comunicativos.

A solucao do problem a e traduzir as mensagens dos
discursos em arvore para c6digos socialmenre decifraveis.
Construir aparelhos que "transcodam". 0 resultado disto
e 0 discurso anjiteatral. E ele caracreristico da atualidade.
Os aparelhos da cornunicacao de massa sao caixas pretas
que transcodam as mensagens provindas das arvores da
ciencia, da tecnica, da arte, da politologia, para c6digos
extrernamente simples e pobres. Assim transcodadas, as
mensagens sao irradiadas rurno ao espa<fo, e quem Hutuar
em tal espa<foe estiver sincronizado, sinronizado, progra-
nudo para tanto, caprara as mensagens irradiadas. A "cul-
tura de massa" e 0 resulrado deste metodo de cornunica-
<faodiscursiva. A transcodacao e irradiacao de mensagens

resulta em transforrnacao da sua estrutura original. As
arvores funcionam linearrnente, os media rnultidimen-
sionalrnenre. Se admitirmos que a lincaridade e a estru-
tura da historia, os media se apresentam como comuni-
cacao pos-historica. Sao caixas pretas que tern a historia
por input. E a pos-hisroria por out-put. Sao programados
para trancodarem historia ern pos-historia, eventos ern
programas.

Na situacao atual as quatro form as de discurso eo-
existern. Mas os discursos teatrais (escolas, teatros, etc.),
e os discursos piramidais (Esrado, partido etc.), estao
em crise; sao anacronismos comunicol6gicos dificilmen-
te assimilaveis ao tecido da cornunicacao dominanre. 0
exemplo mais obvio do problem a e 0 da familia, a qual e
pirarnide e teatro. Os discursos em arvore conrinuam se
rarnilicando, e estao acoplados aos discursos anjiteatrais
que transcodam suas mensagens. Destarte os mass media
estdo se tornando fontes preferenciais das informaroes dispo-
niveis. Sao eles os que codificam 0 nosso mundo. Vivemos
em clima pos-hisrorico.

o discurso teatral program a didlogos circulares. 0
discurso piramidal visa excluir dialogo de todo tipo. 0
discurso em drvore program a didlogos circulares para es-
pecialistas. 0 discurso anjiteatral programa didlogos em
rede. 0 teatro exige que se dialogue a mensagem, a fim de
produzir inforrnacao nova. A pirarnide proibe 0 dialogo.
A arvore exige cornpetencia espedfica, elitaria, para se po-
der participar da elaboracao de inforrnacao nova. 0 anfi-
teatro exige que a inforrnacao irradiada seja transformada
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dialogicamente em mingau amorfo, em "opiniao publi-
ca", a fim de servir de feedback aos aparelhos emissores. A
meta dos didlogos em rede nao ea producao de inforrnacao
nova, mas 0 feedback. Os aparelhos elaboraram metodos
espedficos (publimetrias, marketing, pesquisas da opi-
niao, eleicoes, politicas erc.): para recaptarem 0 feedback.
"Dernocracia" no sentido de dialogo produror de infer-
rnacao que nao seja elitario e POSSIVelsomente no teatro.
Na situacao atual, democracia e irnpossivel. A sensacao da
solidao na massa e consequencia disco. A democracia nao
esta no programa.

Po is reformular a ciencia em sentido dial6gico irn-
plica reformular 0 tecido comunicol6gico da sociedade.
Dernocratiza-lo. Mais que tarefa epistemol6gica, e pois
tarefa politica. Trata-se de tornar ciencia politicamente
responsavel. Transformar em merodo a consciencia que
o saber e significativo apenas se for ponto de partida para
a acrao republic ana. Mas, para que tal reforrnulacao possa
ser feita, e preciso que a republica exista. E a republica e
o espacro publico dos didlogos circulares. Atualmente tal
espacro nao existe. Todo espacro esta ocupado pelas irra-
diacoes anfiteatrais e pelo dialogo em rede. Vista inter-
narnente, a crise da ciencia se apresenta coma crise epis-
temol6gica, mas vista a partir da sociedade, apresenta-se
coma crise estrutural: nao e POSSIVeldialogisar-se 0 eo-
nhecimenro, se nao hi espacro politico para tanto. 0 cara-
ter discursivo e elitariamente dial6gico da ciencia se deve,
estruturalrnente, ao seu acoplamento corn os meios de
cornunicacao de massa. Para que se faca nova teoria de
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conhecimento intersubjetivo, e preciso que se disponha
de espacro para a intersubjetividade. A crise arual da cien-
cia deve ser, pois, vista no contexto da situacao cornuni-
col6gica da atualidade. Enquanto nao houver espacro para
a politica, para didlogos circulares nao elitarios, a crise da
ciencia se apresenta insoluvel.



9. Nosso ritmo

Os aparelhos que nos program am sao sincronizados.
Por exemplo: 0 aparelho de transporte e sincronizado
corn 0 aparelho industrial, e 0 aparelho administrativo
corn 0 do divertimento. Tal sincronizacao eo ritmo que
marca a nossa vida. Este ensaio se propoe considerar 0

funcionamento do ritmo num exemplo significativo.
N a cidade classics cabia a basilica papel decisive, e,

sob forma modilicada, continua ela a funcionar na situa-
<j:aoatual, embora radicalmente transcodada. A basilica e
espa<j:ovazio coberto de cupula. 0 exemplo do Pantheon
Romani ilustra 0 seu uso. No inlcio servia de mercado,
isto e: de espa<j:opublico des tin ado a troca de bens e de
ideias. De espa<j:odial6gico. Mais tarde foi transformada
em rernplo, isto e: em espa<j:odestinado a conternplacao
de Idolos, de ideias imutaveis em espa<j:ote6rico. Mais tar-
de ainda foi transformada em igreja, isto e: em espa<j:odes-
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tinado a conrernplacao no signiticado cristae do termo.
A basilica tinha, pois, duas funcoes sucessivas: a politica,
e a teorica, N a situacao atual as duas Iuncoes da basilica
foram recodadas, embora a sua estrurura, a de espa<;oeo-
berto de cupula, tenha sido conservado. Trata-se do su-
permercado, 0 qual simula espa<;o politico, e do cinema,
que simula espa<;o teorico, e ambos sac sincronizados.

o supermercado elabirinto compos to de mensagens
codificadas em imagens (conservas coloridas, garrafas, ro-
tulos, cartazes), e em sons (irradiados por alto-falantes).
o labirinto devora os receptores das mensagens. Dispoe
ele de entradas amplamente abertas, para criar a ilusao de
espa<;o publico, de "agora" em "polls". Como se 0 super-
mercado fosse lugar de trocas, de dialogos, de evaluacoes
de valores. N a realidade todo dialogo e impossibilitado
pelo bombardeio constante das mensagens coloridas e so-
noras que preenchem 0 espa<;odiscursivamente. 0 super-
mercado e republica fraudulenta.

Mas e fraudulento sobretudo por ser cilada. Nao
dispoe de saida livre. ~em quiser escapar, e obrigado a
fazer fila nas aberturas estreitas que servem de saidas, e
a pagar resgate. 0 supermercado e prisao, 0 mais priva-
do de todos os espa<;os. Nao serve a trocas dialogicas, mas
irnpoe discursivamente, imperativamcnre, determinado
comportamento de consumo sobre os receptores das suas
mensagens. Eo metodo que usa para tanto e 0 da seducao,
metodo este caracreristico da objetivacao do homem pelo
aparelho. 0 supermercado e aparelho que simula a repu-
blica para poder seduzir os seus receptores para serem ma-
nipulados como objetos consumidores.

o cinema e0 lado avesso do supermercado. Sua en-
trada e abertura estreita que obriga os que querem par-
ticipar dos seus misterios a fazerem fila. Tais fiIas sac a
contrapartida das que se formam nos supermercados. E
o obulo que 0 futuro receptor da mensagem Hlmica sa-
crifica na entrada e 0 avesso da moeda que sacrifica na
salda do supermercado. Em compensacao 0 cinema abre
amplamente as suas portas, uma vez terminado 0 seu pro-
grama. Tais portas de saida sac a contrapartida das portas
de entrada do supermercado. A massa agora programada
dos espectadores fIui, amorfa, das saidas, para pulverizar-
se em pardculas individuals (os homens de massa), e re-
cristalizar em forma de fila na said a dos supermercados.
Entre as filas do supermercado e do cinema ha outros
canais, por exemplo, os onibus e 0 metro, que formam e
informam a massa. Em tais canais sincronizados pulsa a
nossa vida.

o cinema ebasilica sem janela, caverna. E ele 0 utero
negro, a Grande Mae geradora e devoradora. Nele apare-
cem sombras. 0 mito platonico da caverna 0 descreve, e
Platao pode ser tido por primeiro critico de cinema. An-
tes das sombras aparecerem na tela, e os sons come<;arem a
falar alto, reina a escuridao e 0 silencio no cinema. De ma-
neira que 0 cinema cria a ilusao de ser espa<;oconternpla-
tivo, destinado a "teoria" (de "theorein" - conrernplar).
o cinema cria a ilusao de ser teatro, Mas isto e fraude. 0
cinema nao e estrutura teatral: nao ha nele aparelho que
projeta mensagens de um emissor ausente. Na realidade
o cinema e um entre os numerosos transmissores de um
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sombras saltarern em vez de se movimentarem suavemen-
te. Estao zangados, se a ilusao for desmascarada.

Tal comportamento, contrario ao dos prisioneiros
plat6nicos, e surpreendente. Como podem colaborar
os manipulados em grau tao alto corn 0 aparelho que
os transform a em objetos? Como podem colaborar em
grau tao alto com seu proprio aniquilamento enquanto
sujeitos? E a mesma pergunta, embora mitigada, que se
coloca em Auschwitz. E, aqui como la, respostas razoa-
veis nao faltam. Os espectadores sabem que 0 aparelho
projetor nao e 0 emissor da mensagem fraudulent a, mas
apenas 0 ultimo elo da cadeia que 0 uni ao emissor inaces-
sivel. Seria, portanto, irrazoavel, querer rebelar-se contra
o projetor, querer desrrui-lo. Nem seria razoavel querer
queimar as fitas cinernatograficas que nele se desenrolam.
Sao apenas copias de protoripos inacessiveis. A mensa-
gem fraudulent a nao pode ser eliminada no cinema por
nao importa que acao dos espectadores. Se 0 cinema todo
for destruido, a mensagem fraudulenta continuaria sendo
transmitida intocada em numerosos cinemas do mesmo
tipo. 0 aparelho anfiteatral, do qual este cinema aqui e
antena, sairia inteiramente indene. Os espectadores sa-
bem, pois, que 0 cinema e espa<;:oque exclui toda acao
revolucionaria, e se comportam de acordo.

Mas tal explicacao razoavel do comportamento
surpreendentemente nao e boa. Nao e verdade que os es-
pectadores nao se rebel am porque nao podem. Verdade e
que nao se rebelam porque nao querem. 0 seu compor-
tamento prova que querem ser enganados. Com efeito:
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aparelho anfiteairal, do da industria cinernatografica. E
uma das antenas de um discurso cujo centro se acha no
alern do horizonte dos receptores.

A ilusao de tratar-se de teatro e provocada na sua
entrada. La sac emitidas mensagens luminosas e sonoras
que seduzem incautos para contemplarem program as.
No entanto: e caracteristico do cinema que tais mensa-
gens luminosas piscam. Estao em conluio com os fururos
espectadores. Quando estes penetram a caverna, encon-
tram-se em lugar geometricamente ordenado (poltronas,
"coisas extensas", formando fiIas), e aritmeticamente ade-
quado (as poltronas sac numeradas). Mas ao ocuparem
os espectadores as poltronas, nao se trata de adequacao
cartesian a de coisas pensantes a coisas extensas. Pois os
espectadores sentados se transform am, eles proprios, em
coisas extensas, ao permitirem as sombras gigantescas na
tela e as vibracoes sonoras que enchem 0 espa<;:oas mani-
pularem. 0 cinema perpetra 0 milagre da transubstancia-
cao de coisas pensantes em coisas extensas. Em tal sentido
continua sendo efetivamente igreja.

Por cima das cabecas dos fieis, e por tras das suas cos-
tas, funciona 0 projetor do filme. E aparelho programa-
do para projetar imagens ordenadas em fita sobre tela, de
forma a criar a ilusao de movimento. Os receptores estao
conscientes da fraude otica da qual sac vitirnas, ja que eo-
nhecem mais ou menos bem a Iuncao do aparelho. Pos-
suem rniniaturas em casa. Nao obstante, se viram a cabeca
em direcao do projeror, nao e para libertar-se da ilusao,
mas 0 fazem zangados, se 0 aparelho funcionar mal, e as
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o superrnercado e 0 cinema formam as duas asas
de urn ventilador que in suRa na massa 0 movimento do
progresso. No cinema a massa e programada para 0 corn-
portamento consumidor no superrnercado, e do super-
mercado a massa e solta para reprogramar-se no cinema.
Tal circulacao entre supermercado e cinema e aspecto do
metabolismo da massa, 0 qual e demasiadamente cornple-
xo em sua totalidade para poder ser explicado, e nao ser
ciberneticamente. A cultura de massa e explicavel apenas
pelo seu input e seu output. Pelos programas que nela sao
alimentados, e pelo comportamento que disto resulta.
Os programas cinematogd.ficos sao a "velha historia que
e sempre nova". Sao variacoes repetitivas de sempre, os
mesmos temas. Porque sao recodificacoes pos-hisroricas
da historia que lhes servem de pretexto. Permutam os ele-
mentos da historia, sao jogos. Filmes sao resultados de urn
jogo corn historia, realizados no interior das caixas pre-
tas dos aparelhos cinernatograficos, e que visam progra-
mar a massa. E os supermercados sao os lugares nos quais
tais programas se transformam em comportamento. De
modo que 0 ritmo da vida em sociedade de massa e ma-
nifesracao do "eterno retorno do sempre identico coma
vontade do poder" no sentido anri-nietzscheano.

Os program adores de tais programas, os produtores
de filmes e de supermercados, sao jogadores. Interferern
nos eventos defora, no caso dos produtores de filmes corn
cola e tesoura. T ranscendem a historia e brincam corn
ela. Vivem trans-historicarnente. A historia lhes e obje-
to. Mas, sirnultaneamenre, funcionam; des proprios, em

tal desejo de ser enganado e 0 consenso da sociedade de
massa. Nao existisse tal consenso, nao seria cornpreensi-
vel 0 totalitarismo aparelhistico que esta se preparando.
E isto implica que todo esforco individual ou coletivo em
prol de crnancipacao da sociedade do engano exercido
pelos aparelhos que a program am, todo esforco em prol
da desrnistificacao do mundo codificado pelos aparelhos,
seja ele ernpreendido pela "Kulturktitik", seja de maneira
diferente, esbarrara necessariamente contra tal consenso.
Paradoxalmente, po is todo esforco de "dernocratizacao
da sociedade" e profundamente antidernocratico, no sen-
tido de ser dirigido contra a vontade da vasta maioria.

Mas e preciso considerar tal consenso mais de per-
to. A vontade de sermos enganados, 0 desejo de sermos
vitirnas de fraude, eo exato contrario da fe religiosa. Os
espcctadores do cinema ocupam, quanto as sombras que
se movimentam na tela, posicao oposta a ocupada pelos
espectadores de teatro de sombras malaio. Sabem perfei-
tamente que as sombras sao ilusorias, mas aceitam tal ilu-
sao a despeito do seu conhecimento. Creem nas sombras
de "rna fe". Deliberadamente. 0 cinema funciona, para
eles, coma magia de segundo grau, magia artificial, delibe-
rada. Os miros que 0 cinema projera sao mitos delibera-
damente programados, e recebidos na consciencia de tal
deliberacao mitificante. Nao e, pois, correto afirmar-se do
cinema que e instrumento alienante. 0 cinema, coma to-
dos os nossos media, mitificam grac;:asa urn conluio cons-
ciente entre os emissores e os receptores das suas mensa-
gens. Nao ha nada a "des-rnistificar" no caso.
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funs:ao dos programas que programam. Sao programados
para programarem. Isto se manifesta no seu comporta-
mento. Oscilarn, eles tarnbem, entre cinema e supermer-
cado. Na sociedade de massa ndo hd elite, apenas especialis-
tas. Todos somos pes:as de urn jogo, no interior do qual
oscilamos ritrnicarnenre.

o supermercado e 0 cinema sao asas de apenas urn
dos numerosos ventiladores que nos inspiram. De apenas
urn dos numerosos moinhos de vento que giram sobre as
nossas cabecas. Tal giras:ao. cada vez mais autonorna de
interferencia hurnana, nos vai a todos moendo em fari-
nha amorfa. Toda tentativa de rebelarrno-nos contra os
moinhos de vento e quixotesca. A unica esperans:a em
tal situacao e a conscientizacao da estupidez absurd a da
rotacao autornatica que nos propele. A conscientizacao
do fato que. por detras da rotacao, nao se "esconde" lite-
ralmente nada. ~e e a rotacao absurda que e a realidade
do mundo dos aparelhos. Corn tal consciencia podemos
pelo menos esperar sermos propelidos centrifugamente
para fora do Iuncionamenro, e em direcao do nada.

10+ Nossa morada

(I.

<:;

~
(4

~

Esta se process ado profunda rnodificacao da forma
coma moramos. Modilicacao cornparavel apenas aquela
no inicio do neolitico, quando passamos ao estigio seden-
tario. Estamos abandonando a forma sedentaria da vida.
.Estamos de rnudanca, individuos e grupos. Observador
distanciado da atualidade tera imagem de formigueiro es-
pantado por pe transcendente.

Nao pode tratar-se, no caso, de retorno ao nornadis-
moo Ciganos nao estao de rnudanca: estao enraizados na
tribo. Morar nao e dormir em cama im6vel, mas vivem
em ambiente habitual. 0 lar nao e lugar fixo, mas ponto
de apoio merecedor de conhanca. Ter perdido 0 lar nao e
t~r abandonado urn lugar, mas ter que viver em urn lugar
inabitual, portanto inabitavel. Ter que viver em arnbien-
te no qual nao nos reconhecemos. Estamos de rnudanca,
porque nosso mundo se transformou tao radicalmente
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que se tornou inabitual e inabitavel. Nao nos reconhece-
mos nele. E e a isto que nao podemos habituar-nos.

o habitual nao e percebido. 0 habito e capa opa-
ca que encobre 0 ambiente. Na paisagem parria sorncn-
te percebemos evenros, nao as estruturas fundantes. Se
atualmente sac as estruturas fundantes que nos chocam
no arnbienre, e que houve transforrnacao das estrururas,
A recodificacao do nosso mundo pelos aparelhos tornou
estranho nosso mundo. Somos desenraizados, porque 0

chao no qual as nossas raizes repousam sofreu tremor tee-
tonico. Isto nos perrnire assumirmos posicao distanciada,
critica, corn relacao ao nosso mundo. 0 mundo se tornou
estranho, nao mais merece conhanca, e, enquanto estran-
geiros nele, podemos critica-lo. Mas, coma dizia Kant, a
critica, a saudade. Gracas a nossa alienacao radical somos
reacionarios, antirreformistas: nao mais moramos.

A transcodagem do nosso mundo pelos aparelhos
provocou migracao dos povos. Todos estamos de mudan-
era.Nao apenas os hindus em Londres perderam a patria,
tarnbern a perderam os londrinos, e nao apenas os nor-
destinos em Sao Paulo, tambern os paulisranos. Porque
Londres, coma Sao Paulo, se tornou inabitual e inabita-
vel. A migracao atual dos povos embaralhou a historia e a
geogra£la.O tempo mistico dos hindus, e 0 tempo migico
dos nordestinos £lcou sincronizado corn 0 tempo histori-
eo dos londrinos e dos paulistanos. Estamos vivenciando
Sao Paulo e Londres corn especie de quatri-dirnensionali-
dade de espaero-tempo embaralhado. As categorias histo-
ricas nao bastarn para captarmos is to. E isto esta tornando

inabitual, e inabitavel, tais cidades. Nfio mais reconhcce-
mos nelas produtos da nossa hisroria, e portanto nao mais
nos reconhecemos a nos proprios nelas.

Tal migracao dos povos e constituida de ondas su-
cessivas de barbaros que invadern a ceria provindas do ho-
rizonte. Mas desta vez nao provern das estepes. Brotam
dos uteros abertos de moeras subnutridas, essas matriarcas
do futuro. Se conternplarrnos os rostos sofridos dessas
moeras de cor, reconhecemos neles a tripla violentacao
da qual sac vitirnas. Por parte dos seus proprios machos,
por parte da sociedade da qual participarnos, por parte
dos aparelhos, Reconhecemos pois em tal rosto 0 nosso
proprio passado: os nossos proprios crimes. 0 rosto do
futuro tern tracos do nosso passado. E esta e a verdadeira
razao porque nos, os "burgueses", estarnos de mudanca.
Estamos fugindo do nosso passado. 0 nosso passado nos
persegue. As ondas de nenes corn barriga edernica que
broram dos uteros das moeras de cor nos propelern rumo
ao progresso.

Tal situacao e inabirual: que tern os 0fi.tturo as costas.
~e "progredir" nao significa, atualrnente, demandar 0

futuro, rnas evitar 0 passado. ~e, no caso do progresso
aparelhistico, nao mais se trata de abrir campo para 0 fu-
turo, mas de "resolver" os problem as criados pelo passado
sob forma de nenes famintos. ~e nosso progresso e me-
todo para evitar sermos devorados pelo passado que nos
persegue. Isto e inabitual: qlie 0progresso passou a serfor-
ma de reacdo, ~e somos reacionarios, precisamente por
sermos progressistas.
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Mas nao e isto que torna a situacao da migracao
dos povos tao rerrificante. 0 terror e 0 fato que a "hu-
manidade futura", os nenes famintos, avan\a na mesma
direcao para a qual estamos, nos, fugindo. Que a human i-
dade futura procura alcancar-nos e ultrapassar-nos. Que
todos, fugitivos e perseguidores, esrao sendo sugados para
o mesmo abismo, 0 da prograrnacao pelos aparelhos. ~e
a humanidade toda, a "antiga" e a "nova", esta se "desen-
volvendo" con forme programa.

Em tal desenvolvimento geral e preciso que se dis-
tinga entre tres movimentos superpostos. 0 movimento
a prazo curto, a prazo medic, e a prazo longo. 0 rnovi-
mento do mar pode servir de modelo. A prazo curto tra-
ra-se das ondas que se quebram na praia. A prazo medic
das mares. A prazo longo das rnodificacoes que o.rnar pro-
voca nos contornos dos continentes. Se quisermos captar
a dinarnica da migracao atual dos povos, devemos distin-
guir entre tais niveis, sob pen a de tornarmos tal rnigracao
ainda mais nefasta.

o prazo curto se manifesta, no Primeiro mundo,
nos engarrafamentos nas autoestradas em busca da neve
em dezembro, e em busca do sol em julho. No Tercei-
ro mundo se manifesta nos carninhoes superlotados que
se acompanham as colheitas das monoculturas. 0 prazo
medic se manifests, no Primeiro mundo, por mobilidade
social (aburguesamen to do proletariado, e decadencia da
burguesia). No Terceiro mundo se manifesta pela incha-
\ao monstruosa das cidades. 0 prazo longo se manifesta,
no mundo inteiro, pelo avan\o inexoravel da populacao
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tropical rumo ao clima temperado, no caso do mundo
"desenvolvido": pelo avan\o inexoravel do "sul" rumo ao
"norte". 0 prazo longo se manifesta pela invasao da socie-
dade historica, aparelhistica, pelas sociedades "pre-histo-
ricas", as quais procuram "conquistar a historia", mas na
realidade avan\am pos-historia adentro.

Um exemplo do perigo de confusao entre tais niveis
e fornecido pelo planejamento urbano. Os urbanistas pro-
curam atualrnente canalizar a migracao a prazo rnedio. As
"villes neuves" francesas visam construir "lares" para os
imigrantes africanos, e os "desfavelamentos" procura ab-
sorver os nordestinos nas cidades para-ocidentais do sul
brasileiro. Seus projetos visam vinte anos, que e 0 quanto
duram tais "lares". Mas ao faze-Io, os urbanistas estao ex-
travasando 0 prazo medic. Estao penetrando, com seus
projeros, 0 prazo longo, 0 qual nao e tao longo quanto
pensam. Os nenes famintos nao perrnanecerao por tanto
tempo nos lares projetados. Sua paciencia nao e tao longa.
U tilizarao eles tais projetos urbanos como campos de pas-
sagem. Mudarao dos desfavelarnentos para Brasilia, e das
"villes neuves" para os centros historicos das cidades antes
do prazo previsto. 0 futuro esta nos nossos calcanhares, e
nos alcancara antes do prazo previsto por nossos projetos.
Somos program adores mlopes: nao captamos a essencia
da migracao dos povos.

Tal miopia dos nossos programas e compreensivel.
Parece que a rnigracao atual e de fato canalizavel a medic
prazo, ja que fenomenos como nenes famintos em Gre-
noble nao e novidade. Por exemplo: os sudetos na Baviera

93



94 Pos-historia VILEM FLUSSER 95

depois da Segunda Guerra, OS pieds noirs em MarseIha
depois da guerra algeriana, os khmers e os cubanos em
Florida atualmerite. Mas os nenes em Grenoble sao feno-
menos diferentes. Nao sao refugiados, sao invasores. Os
hindus estao invadindo Londres, os turcos Hamburgo,
os nordestinos Sao Paulo, e os algerianos Grenoble. Os
nossos program adores nao se dao conta disco, porque os
nenes nao se comportam coma invasores. Os hindus nao
chegam a Londres, coma os londrinos chegaram outrora
em DeIhi. Nao estao ocupando palacios, mas cortices. E
que os invasores nao sao vencedores. N a migracao atual
dos povos tal categoria nao existe: todos sao vencidos.
Todos esrao se "desenvolvendo". Os invasores esrao se
desenvolvendo mais depressa que nos, estao nos alcan-
cando e vao nos ultrapassar, a Iim de serern mais depressa
vencidos, mais bem programados. Eis a tendencia a prazo
longo da atual migracao dos povos.

A invasao atual do Primeiro mundo pelo Terceiro e
inabitual por muitos aspectos: Por exernplo pelo fato de
serem invasores nenes, Por isto nao dispornos de modeIos
para captarmos 0 even to. Em vez de eIaborarmos estra-
tegias miopes e hipocriticas para a canalizacao do feno-
meno (por exemplo, "ajudas ao desenvolvimento"), urge
que eIaboremos modeIos que nos permitam capta-lo. E,
curiosarnente, tais modeIos sao disponlvcis em terreno
inesperado. A esretica fornece modeIos para a captacao
de fenomenos inabituais, inusitados. E uti! aplica-los ao
fenorneno da rnigracao dos povos.

o habitual nao e percebido, mas e vivenciado. 0
habitual e vivenciado como bonito. Isto e a base existen-

cial do patriotismo. A patria e mais bonita que qualquer
outra paisagem por passar despercebida. 0 patriotismo e
Kitsch. 0 inabitual e percebido e vivenciado coma terrf-
vel. E ftio. N enes famintos em Grenoble sao feios. Entre
o habitual e 0 inabitual, 0 bonito e 0 feio, ha tensao supe-
ravel por salto. 0 salto e vivenciado coma beIeza. Beleza
ea vivencia do terror superado. A historia da arte e cicli-
ca: boniro-feio-belo-bonito. Porque a beleza vira bonitez,
quando for habitualizada.

o salto do feio para 0 belo e processo penoso. Os
cubistas aprenderam, a duras penas, de saltar da feiura
africana para a beleza na Rive gauche, e os receptores da
sua mensagem aprenderam, penosamente, a acompanhar
tal salto. Atualmente, toda mocra de boa familia pinta
cubisticamente. ~em come pizza, acha feio corner mao
de macaco, e deve aprender, a duras pen as, que se trata de
prato deIicioso. Atualmente os supermercados vendem
conservas de man de macaco. A transforrnacao do terror
em beleza exige esforco. A transforrnacao da beIeza em
Kitsch se da espontaneamente.

Tal modeIo esterico.e aplicavcl a rnigracao atual dos
povos. Devemos aprender a descobrir a beleza no terror
do evento. Descobrir a beleza nos nenes famintos e nas
mocras de cor sofridas. Para falarmos arcaicarnente: de-
vemos aprender a arna-los. E como "arnor" e reconheci-
mento do outro, devemos aprender a nos reconhecer no
futuro que nos persegue, e 0 qual e nosso proprio passado.
Devemos, em outros termos, aprender a arnar 0 futuro
que nao mais e nosso. E devemos faze-Io com consciencia
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plena que tal futuro visa a prograrnacao, e que vai devo-
rar-nos, Tarefa diflcil,

Mas nao e tarefa sobre-humana ("crista", por exern-
plo). Tern sido cumprida sempre e em toda a parte. To-
dos, quando envelhecem, vivem em ambiente inabitual
e inabitavel: no mundo dos neros, Devemos amar 0 fu-
turo! os nenes famintos, coma se fossem nossos netos.
Dos quais Geothe diz que SaGa mais feroz das feras. Em
outros termos: devemos admitir que nosso mundo esta
morrendo, e devemos amar isto. N ada devemos esperar
para nos de urn tal engajamento em prol de urn futuro
inimigo, deve ser engajamento puro. Se aprendermos tal
arte suprema, "ars rnoriendi", 0 terror da atualidade virara
"aventura", experiencia do belo. E, curiosamente, podere-
mos doravante morar novamente. Porque a abertura para
a rnorte e a verdadeira morada do homem, esse ente que
existe para a morte. N a rnigracao atual dos povos temos 0

privilegio de poder vivenciar a abertura para a morte nao
apenas individualmente, mas coletivamente. Estamos vi-
venciando nossa abertura para a morte da nossa cultura.

11. Nosso encolhimento

o seculo 19 e a primeira metade do seculo 20 SaGca-
racterizados por gigantismo. Maquinas, cidades, imperios,
lucros, recordes esportivos, conhecimentos, expectativas,
tudo em soma, crescia, inchava, alcancava proporcoes
monstruosas. Tal tendencia continua valendo, sobretudo
no T erceiro mundo. Mas, a partir da Segunda Guerra, rna-
nifesta-se tambern tendencia oposta. T endencia rumo ao
pigmeu, ao anao, a miniatura. Lemas do tipo "think small",
"small is beautifull" e "less is more" passam a concorrer
corn os discursos grandiloquentes, sobretudo no Primeiro
mundo. Uma contrarrevolucao "alternativa", oposta a re-
volucao industrial e tecnica, esta em curso. De modo que
podemos constatar, atualmente, os do is sintomas de senili-
dade; inchamos e simultaneamente encolhemos.

o encolhimento iniciou-se no campo da flsica. 0
modelo newtoniano de universo infinite e eterno foi
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substituido por modelo de universo finito constituido de
rugas corn rugas corn ruguinhas. 0 interesse da pesquisa
se concentrava sobre as particulas mais infimas e mais tu-
gazes. Eo terrno "arorno" adquiriu significado dominante
e ameacador. Destarte ticou patente que 0 minimo exerce
fasdnio em nada inferior ao enorme. Tal vivencia se foi
espalhando para outros campos. Na politica despertou
a consciencia que, para modificar 0 recido da sociedade,
nao e necessario que se vise as instituicoes gigantescas,
coma seja Estado, classes, partidos. ~e ainda mais deci-
siva e a rnodihcacao dos elementos menores da sociedade,
coma seja a familia, 0 casamento, 0 comportamento se-
xual, as unidades de trabalho. E grupos pequenos de acao
(terrorista e ourra), passaram a ocupar urn dos centros da
cena. Na economia surgiam, ao lado dos gigantes multina-
cionais e dos sindicatos internacionais, unidades minia-
tura do tipo "do it yourself', cooperativas, "ecologicas"
e kibutzirn. Na arte tendencias rumo ao "minimal art",
ao "happening" efemero, a minicornposicao dodecafona,
passaram a concorrer corn os "shows" colossais do apare-
lho de divertirnenro das massas. Na religiao, seitas peque-
nas, e muitas vezes violenras, se opunham aos aparelhos
gigantescos das religioes estabelecidas. Todas essas ten-
dencias rumo ao minimo pretendem propor alternativas
a megalomania dos aparelhos. ~anto vale tal pretensao,
pode ser julgado, se considerarmos a tendencia no campo
da tecnologia. Porque e nesse campo que as miniaturas sac
melhores, concretamente palpaveis.

Os instrumentos inteligenres sac instrumentos do-
tados de minimernoria e miniprograma que executarn,

autornaricamenre, deterrninadas tarefas. Cozinham jan-
tares, cortam gram a, escrevem cartas, fabricam autorno-
veis. Sao robes que, muito caracteristicarnente, n.io sdo
antropomorfos, ao contrario do que tinham previsto as
Iiccoes cientificas precedentes. Pois tais miniaturas, longe
de serem antiaparelhisticas, sac elas proprias, aparelhos:
E funcionam no interior, e em fun<;:aode aparelhos gigan-
tescos. De modo que a pretensao "des-alienan te" dos de-
fensores da miniaturizacao parece duvidosa.

Tais instrumentos estao se tornando rapidamente
sempre menores, mais baratos, mais numerosos e mais in-
teligentes. Fluem da industria para a administracao publi-
ca e privada, e de la para a sala de estar e a cozinha. Aonde
quer que se instalern, transformam 0 ambiente em apare-
lho. Robes cortadores de vestidos transformam escrito-
rios em aparelhos. Cozinhas inteligentes transform am 0

lar em laboratorio quimico, e TV miniaturizadas trans-
formam os bolsos dos paletos em aparelhos sofisticados.
Se imaginarmos equipamento complete de instrumentos
inteligentes em toda garagem, coma la estao atualmente
os autornoveis, teremos imaginado a sociedade pos-indus-
trial: sociedade totalmente aparelhizada.

o prindpio da rniniaturizacao sac os serniconduto-
res. Sao "chips" de silicio que permitern armazenar quan-
tidade grande de inforrnacao em espa<;:omuito pequeno.
Tal contrarreuolucdo industrial modificara 0 homem tan-
to quanto 0 modificou a revolucao industrial. Antropo-
logicamente falando trata-se, em tal contrarrevolucao, da
transterencia dos modelos. Antes da revolucao industrial"
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dernas vai sendo ultrapassada. 0 interesse se devia para
questoes logicas e estruturais. A filosofia deixa de ser "crf-
tica", e passa a ser "analitica". Na ciencia modelos passam
a ser calculos cornputaveis. Na polltica nao mais se trata
de critica da cultura, e dos "poderes", e passa a tratar-se de
analise do funcionamento dos program as da sociedade.

A transforrnacao radical provocada pela transfer-
macao dos modelos se toma melhor visivel no campo da
arte. Na arte modern a tratava-se de elaboracao de novos
modelos. 0 que era buscado foi a "originalidade", e to do
modelo novo era tido por aperfeicoamento: "arte de van-
guarda". Atualmente 0 que se procura e urn maximo de
inforrnacao alcancavel por equillbrio entre "ruido" e "re-
dundancia". A atividade ardstica e vista coma atividade
informadora, e nesre sentido modeladora. Em suma: a
contrarrcuolucdo dos 'chips" vai abolindo a vida moderna,
e vai criando novo tipo de vida por ora inirnaginavel.

No programa dos instrumentos inteligentes os mo-
delos nao sac nem ideais imutaveis, nem formas apertei-
coaveis, Sao Infirnos "imprints". Os modelos nao mais
provern do transcendente (do Reino das Ideias, de Deus),
nem sac "invencoes" de homens geniais (recnicos, cientis-
tas, politicos, filasofos, artistas). Sao resultados de corn-
binacoes minuciosas de "bits" feitas por programadores,
analistas de sistemas, e outros funcionarios anonirnos
cornparaveis. Tais model os nao evocam nem imagens di-
vinas, nem visoes inspiradas, mas mosaic-os.Ou evocam,
melhor ainda, ideogram as que fun cion am. Tais modelos
tern carater oriental insofismavel.
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os modelos estavam na "cabeca" do artesao. Depois da re-
volucao passaram a estar na ferramenta. Gracas a contrar-
revolucao pass am a estar no program a dos instrumentos
inteligentes. De modo que tais instrumentos fomecem os
modelos aos produtores individuais, que doravante estao
capacitados a produzirem os bens de consumo em casa.

Tal transferencia de modelos implica radical modi-
ficacrao da vida humana. Na sociedade pre-industrial os
modelos sac ideais. 0 sapateiro tern a imagem do sapato
ideal na cabeca, e procura obrigar 0 couro a adaptar-se a
tal imagem. Sua meta e produzir sapato ideal. Isto carac-
teriza a filosofia e religiao da Antiguidade e da Idade Me-
dia: desde Platao ate Tornas a visao teorica e a Fe. Na so-
ciedade industrial os modelos sac formas aperfeicoaveis,
A ferramenta do sapato industrial foi progressivamente
melhorada pelos engenheiros e designers. Isto e caracte-
rfstico da Iilosofia da Idade Modema. Desde Kant, ate
Marx e Nietzsche, 0 problema central da filosofia era 0 da
manipulabilidade dos modelos. "Conhecer" era adequar
os modelos ao fenorneno a ser conhecido. A ciencia teori-
ca elaborava modelos sempre mais adequados. A politica
elaborava sempre novos modelos da sociedade. E a ques-
tao central da politica modema era: "quem deve possuir
os meios de producao que elaboram e aplicam os modelos
dos bens da cultura?".

A contrarrevolucao dos "chips" transform a os mo-
delos em inforrnacao. Os instrumentos inteligentes con-
tern os modelos coma inlorrnacao programada. Destarte
a problernatica da filosofia, da ciencia e da polltica mo-

~
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Nao e acaso que a contrarrevolucao dos "chips" se
processa no japao mais rapidamente que alhures. Nem
que a China se apresenta coma sociedade mais adequada
a miniarurizacao da producao e do consumo? Haja visto
os medicos descalcos, os altos fornos no quintal, a cozinha
portatil. Haja visto as arvores e os galos miniaturizados.
A contrarrevolucao dos "chips" tern carater confuciano.
Corn seus programas ideogrificos visa ela transformar a
sociedade em mosaico a ser programada pelas estrategias
do "go". Visa transformar 0 homem em funcionario corn-
petente, e a sociedade em aparelho administrativo. Visa
mandarinisar a sociedade.

Os defensores da miniarurizacao, da "tecnica alter-
nativa", creem que esrao combatendo a megalomania
alien ante dos aparelhos, e que estao voltando para dirnen-
soes humanas. 0 pequeno grupo de acao, a empresa pe-
quena, 0 gerador individual propelido por vento, a hora
ecologica, a familia cooperativa, se lhes apresentam coma
volta para as proporcoes adequadas ao homem. Estao en-
ganados. 0 infimo e ainda menos humano que 0 gigan-
tesco. 0 gigantesco pode pelo menos ser "adrnirado", mas
o Infimo desaparece da visao, e "desprezivel". 0 "peque-
no homern" e as "autogestoes" sao ainda menos human os
que os "grandes hornens" e as multinacionais. Jamais 0

homem deixou de ser "medida de todas as coisas" tao radi-
calrnente quanto na miniaturizacao, Na miniaturizacao 0

homem passa a ser particula, "dado de inforrnacao", "bit",
entidade desprezivel.

o quanto e desprezivel 0 "uorno qualunque" e possi-
vel constatar-se se considerarmos os miniprogramas. Sao

validos para nao importa quem ("jedermann"), nao para 0

homem. Os modelos enquanto ideais era sobre-humanos.
o sapato ideal era imperativo: os sapateiros devem fazer
tais sapatos, e os homens devem calca-los. 0 modelo era
"norma", e normalizava os homens. Quem nao se sub me-
tia a norma, era "heroi", mas faltava-Ihe a "virtude". Em
tal situacao 0 homem nao era desprezivel: estava sendo
visado, imperativamente, pelos modelos.

Os modelos enquanto formas eram produros hurna-
nos visando violentar outros homens. 0 saparo industrial
era projetado para 0 pe conveniente a producao, e to dos os
pes, tenham calos ou sejam chatos, deviam adaptar-se ao
sapato. Por isto 0 saparo incomodava: a culrura era viven-
ciada coma violentacao, coma neurose. Mas 0 progresso
aperfeicoava 0 saparo. 0 gigantesco da industria nao era
super-humane. 0 que se visava nao era "felicidade des-
mesurada", mas felicidade media, "felicidade das bilhoes",
Em tal situacao 0 homem tampouco era desprezivel: era
materia-prima a ser modelada.

Os minimodelos enquanto inforrnacao sao de extre-
ma elasticidade. 0 instrumento inteligente adapta 0 sa-
paro que produz a nao importa que pe, ja que a estrutura
ponrual do seu program a pode envolver 0 pe coma rede.
Todo saparo e luva. Mas isro nao implica ser 0 pe humano
a rnedida do modelo. Pelo contrario: 0 sapato se adapta a
qualquer pe, seja ele humano, animal ou de urn aparelho.
Tudo cai na rede dos modelos e nao pode escapar-lhe. As
suas malhas Intimas, os "bits", captam tudo. Todo mode-
10 e "born", porque nao procura adequar-se ao fen6meno:

~
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12. N ossa roupaprocura capra-lo. Pois a elasricidade dos modelos faz corn
que nao mais sejam vivenciados coma violentacoes do ho-
memo Os sapatos nao mais incomodam. Qual Gulliver, a
humanidade pas-industrial e captada pela rede liliputia-
na, mas, dada a elasticidade da rede, nao se da conta disto.
Sente-se "libertada" das violentacoes dos modelos indus-
triais. Em tal situacao 0 homem e efetivamente despre-
zfvel: nao seja sequer libertar-se. Sente-se bem enquanto
escravo.

Os modelos ideals eram valores. Quando a revolu-
<;:aoindustrial transformou os modelos de ideais em for-
mas, provocou a "crise dos valores", A contrarrevolucao
dos "chips" superou a crise dos valores. Ao transformar
os modelos de formas em inforrnacao, tornou-os irnper-
cepdveis. Os valores desapareceram do campo de visao
da humanidade. 0 que restou sao funcoes, nao mais irn-
perativas. Os miniprogramas desmitizam os modelos, ao
aniquilarem valores. De modo que 0 encolhimento dos
modelos des-humaniza. Desvaloriza a vida. A vida em
conrexto de miniaturizacao e vida absurda.

Os term os "rnodelo" e "rnoda" provern da raiz "rn.d"
que significa medir. Tal significacao original foi esqueci-
da. Por exemplo: nao mais lembramos que "rnodernida-
de" enquanto rnodelacao progressiva de modelos significa
"desmedida". 0 significado de "rnedir" e proximo do de
"evaluar". Reguas de mcdicao evaluam. A conotacao va-
lorativa dos termos acima enumerados, ela tarnbern, vai
cain do em esquecimento. Prova disto e que, ao ouvirmos

" d" b do termo mo a ,pensamos so retu 0 ern roupa.
Quando se trata de moda feminina, por exernplo,

nao se trata de valores. No caso de modelos de autorno-
veis, e possivel sustentar-se a tese que os modelos dos anos
oitenta sao "rnelhores" que os dos anos setenta. Os mode-
los da Hsica einsteiniana podem ser ridos "rnelhores" que
os da newtoniana. Mas ninguern vai querer sustentar que
os modelos atuais de calcas, os quais nao mais tern bolsos,

~
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sao "rnelhores" que os precedentes. No terreno da moda
de roupas 0 progresso se tornou ainda mais "isento de va-
Iores" que no terreno dos autornoveis, da ciencia, ou da
economia. Tornou-se evidentemenre absurdo.

Mas e possfvel objetar-se que os valores da moda de
roupas nao sao epistemol6gicos, como no caso dos mode-
los cientfficos, nem eticos, como no caso dos autom6veis.
~e se trata de valores esteticos, ~e as tendencias da
moda sao comparaveis as tendencias em arte. Mas, ate se
assumirmos tal posicao (duvidosa), 0 progresso em moda
se apresen ta absurdo. As tendencias da moda obedecem
a impulses efemeros, e em gran de parte alheios a consi-
deracoes estericas, e seus modelos sao esteticamente in fe-
riores. Se, pois, ao ouvirmos 0 termo "rnoda", pensamos
sobretudo em roup a, isto e prova que perdemos afl nopro-
gresso e na modernidade.

Isto explica porque 0 terreno da roupa e 0 primeiro
no qual 0 progresso deixou defuncionar. 0 primeiro terre-
no no qual ja deixamos de ser modern os. 0 terre no pare-
ce oferecer a imagem de caos. Todo mundo se veste como
quer, e ninguern mais se sente obrigado a seguir modelos.
De modo que, a primeira vista, 0 terreno das roupas pa-
rece permitir que escapemos a prograrnacao da sociedade.
Que escapemos aqueles aparelhos que projetarn os mode-
10s da "haute couture" em Paris e Roma, e que transmi-
tern tais modelos pelos canais das revistas de modas e das
lojas de modas, para programarem primeiro a dita "elite",
e depois camadas sempre mais amplas da sociedade. Pa-
rece que estamos escapando a tais anfiteatros irradiantes,
que estamos nos "libertando". Mas isto e erro.

As pessoas nao se vestem como querem, mas como
creem dever vestir-se. 0 que se ve nao e 0 caos, mas siste-
ma complexo de uniformes. Uniformes para mulheres li-
bertadas (seios soltos), para antirracistas (afrolook), para
a nova esquerda (peitos peludos), e nova direita (paletos
de couro), para inrelectuais (colarinho tartaruga), para
alunas universitarias (roupa de cama e betas), para te610-
gos "depois da morte de Deus", para pacifistas, para em-
presarios, para seguidores de Krishna, para politicos con-
servadores. Em suma, 0 que se ve e sistema de uniformes
para quem se recusa andar fardado.

Tal sistema complexo e c6digo. Perrnire decifrar os
portadores da roupa. ~em conhece 0 c6digo, sabe tudo
a respeito dos portadores. Sua posicao econornica, social e
politica, e sua opiniao filos6fica e religiosa. De modo que
o rnetodo da uniforrnizacao multiforrne e mais eficiente,
do pon to de vista da censura, que 0 rnetodo da unifor-
mizacao igualitiria (tudo azul) , do maoismo. Em cena
programada assim e mais facil para 0 aparelho recolher 0
feedback da sua prograrnacao que na China.

Outrora a situacao era diferente. ~em quiser deci-
frar 0 portador da roup a, via-se obrigado a ler atraves da
roupa, nao a le-la. Outrora as pessoas andavam fantasia-
das. A falsa elegancia do beau suburbano, 0 sem jeito eo-
movente do carnpones em roupa de domingo, 0 ridicule
do negociante japones em roupa ocidental, eram outrora
indicios que perrnitiarn desmascarar 0 homem. Atual-
mente a roupa nao mais trai 0 portador, ela 0 proclama.
Nao ha mais mascaras a serem des-mistificadas. As roupas
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cena da ciencia supostamente "isenra de valores", ofere-
cem, todas a imagem de urn caos comparivel ao da cena
da roupa. Em todos esses terrenos prevalece a crise de au-
toridade. E em todos eles 0 caos result ante disto se revel a,
sob observacao mais atenciosa, sistema complexo ciber-
neticamente program ado. Trata-se, em todos os campos,
de tecido complexo de ortodoxias, dogmatismos, engaja-
rnentos e tendencias opostas uma a outra, de forma que
to do campo parece ser campo de batalha. A observacao
mais atenta revel a ser tal batalha mera ilusao, ja que tan-
to ela propria quanto 0 seu result ado estao programados
para servirem de feedback aos aparelhos. T oda heresia,
inclusive a antiaparelhistica, e automaticamente recu-
perada para servir ao funcionamento do programa. E 0

metodo da recuperacao, em toda parte, e a escolha livre: 0

programa coloca ao dispor de todo heretico urn uniforrne
apropriado. Trata-se, em toda parte, de totalitarismo au-
tomdtico multiforme.

o metodo da escolha livre, da eleicdo democrdtica,
aplicado por tal toralitarisrno, pode ser observado em seu
funcionamento mais avancado em Washington Square,
Manhattan, esse palco preferencial da nossa cultura. Se-
nhoras maduras sao vistas patinando e vestindo blusas
ornadas de inscricoes pornogrificas. Cruzam corn negros
enormes em uniformes nazistas que tocam sanfona e con-
duzem cachorrinhos de colo cobertos de bijuteria. E corn
mocinhas descalcas, vestidas de roupa de cama e de cabe-
leira roxa e cor-de-rosa que sao empurradas por cachorros
policiais corn colares de vidro. T ais personagens escolhe-

Pcs-histcria Vl1.EM FI.USSER

sao atualmente rotulos, e deixaram de ser mentiras. Ro-
tulos sao lemas, e lemas nao men tern. Nao sao nem ver-
dadeiros nem falsos: sao modos de usar urn determinado
programa.

Atualmente roupas sao modelos de comportamento
que convidam 0 receptor da mensagem a comportar-se de
acordo. Outrora os portadores de roupas eram receptores
de modelos irradiados pelos aparelhos da moda. Atual-
mente sao transmissores de modelos. Sao canais de men-
sagens. E ignoram os emissores de tais mensagens: estes
estao no alern de seu horizonte. A funs:ao cornunicologica
da roupa mudou: funciona coma cartaz e coma conserva
de enlatados. 0 portador da roupa e canal de aparelho.

Outrora havia autoridades, os couturiers, que irnpu-
nham os modelos da roupa. Tal autoridades piramidais
nao mais dominam a cena. Crise de autoridade. As pes-
soas se recusam a seguir as autoridades. A cena e prova
que recusa de autoridade nao implica ernancipacao do
homem. 0 lugar das autoridades foi ocupado por progra-
madores invislveis. A pirarnide da moda foi substituida
pelo antiteatro da moda. Tal rotalitarismo de uniformiza-
s:ao multiforme permite aos programados de escolherem
entre os uniformes disponiveis. A crise da autoridade nao
levou a ernancipacao da sociedade, mas, ao permitir a elei-
s:ao aparentemente livre, levou ao totalitarismo ciberneti-
eo programado aparelhisticamente.

A cena da roupa po de servir de modelo para capta-
s:ao de cenas em outros terrenos. Essas cenas, coma a da
filosofia, da arte, da polltica e da religiao, mas tarnbem a
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ram livrernente os seus trajes. 0 leque das escolhas dispo-
nfveis esta extraordinariarnente aberto. 0 que se observa
em Washington Square e a escolha livre em operacao: 0

totalitarismo multiforme programado. Porque 0 que se
observa nao sao "originais", mas estereotipos de prototipos
ausentes e inacessiveis. 0 que se observa e collage, caos
program ado.

A cena Washington Square convida a cornparacao
corn a cena colorida na pra<fa da Se em cidade g6tica. A
monotonia cinzenta, caracteristica da cidade industrial,
foi superada, e a cena volta a ser colorida coma 0 foi na
cidade medieval. Voltarnos a ter "estilo", Mas a compa-
racao e enganadora. Na cidade medieval a coloracao era
manifestacao da multiplicidade de aspectos de fe comum,
de consenso. Era a rnulticoloracao do "catolicismo". Em
Washington Square trata-se de perrnutacoes, de mosaico,
de diversos prorotipos programados. Em vez de consenso,
ha programa, e em vez de fe ha funcionamento. Em vez
da pirarnide autoritaria da Igreja ha 0 anfitearro massifi-
cante. A pra<fa g6tica era comunidade multicolorida, Wa-
shington Square e rnassa colorida.

De fato: a massa cinzenta da sociedade industrial
foi superada. Mas nao pela comunidade multiforrne. A
rocha cinzenta do proletariado industrial se pulverizou
em areia multicolorida. Seus graos coloridos formam
dunas, obedecendo a ventos que insuRam a cena vindos
de fora. A livre escolha, em tal situacao, nao e decisao,
mas oscilacdo entre as diversas teridencias dos vcntos. As
eleicoes nao sac explicaveis existencialmente, mas ciber-

neticamente. Somente assim fica explicada a forma cam-
biante das dun as.

As dunas, a opiniao publica, sac multicoloridas, por-
que 0 grao de areia individual e soprado, pelas tendencias
varias, mas todas elas programadas, ora em uma das dire-
<foes,ora em outra. A rnulricoloracao da cena e devida a
impulses externos programados a se oporem uns aos ou-
tros. A quantidade astronornica e sempre crescente dos
graos de areia perrnite calculos cstatisricos do seu rnovi-
rnento futuro. Toda explicacao causal ou final da forma-
cao das dunas seria ingenuidade. Embora sejarn multico-
lores, as dunas da opiniao publica sac "caixas preras".

A questao que colocam e a formal: de onde provern
seu input? De onde provern os ventos que acumulam as
dunas? Qual e 0 programa? E sedutor querer antropo-
morfizar tal pergunta, tom a-la finalista. ~em e 0 insti-
gador dos ventos? A quem trazem eles proveito? ~em
sac os programadores dessa roupa exotica toda, os que
substituiram os modeladores da alta costura? ~em e
que programa as calcas de hippie e os capacetes de mo-
tocicleta? Aonde estao "escondidos" os prototipos desses
estere6tipos todos? Quais sac os interesses aos quais tais
modelos servem? E sedutor querer politizar a pergunta
colocada pelas dunas.

Mas a resposta dada pelo fenomeno decepcionara
os "criricos da cultura", Sera resposta des-politizadora,
Os prorotipos da nossa roupa nao estao escondidos em
parte alguma. Nada ha de "des-rnitizar" no caso. Ernbora
numerosas pessoas tirem proveito do usa da roup a, nao
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13+~ossasirnagenssao eles que programam a cena. Pelo conrrario: sao pro-
gramados para tirarem proveito. Por detras do programa
nao se esconde interesse humano qualquer. Todos esses
prototipos sugiram gra<;as ao jogo estupido e absurdo do
acaso que vira necessidade. Aparelho autornatico e auto-
noma de decisoes humanas individuais programa a cena
da roupa. A cena a cambiante, porque 0 aparelho obedece
a inercia interna que faz com que permute cons tan ternen-
re os elementos, os "bits", que estao no seu programa. A
cornbinacao "uniforrna nazista-sanfona" surgiu ao acaso,
mas surgiu necessariamente no curso de tal jogo. Nao ha
nenhum misterio, nenhum proposito, nenhuma causa,
por detras da cena. A questdo politica e respondida ciber-
neticamente.

A critica politica se revel a inoperante. 0 que a cena
da moda irnpoe ea tenrativa de decifrar 0 codigo que nela
se manifesta. Quem estiver interessado na modificacao da
cena da roupa, nao pode querer agir politicarnente. 0 que
se impoe, em tal caso, e a aplicacao de determinada estra-
regia cibernetica, adequada as regras absurdas do jogo.

o nosso mundo se tornou colorido. A maioria das
superficies que nos cercam e colorida. Paredes cobertas de
cartazes, ediflcios, vitrines, latas de legumes, cuecas, guar-
da-chuvas, revistas, fotografias, filmes, programas de TV,
tudo esta resplandecendo em tecnicolor. Tal rnodificacao
do mundo, se comparado com 0 cinzento passado, nao
pode ser explicada apenas esteticamente. As superficies
que nos cercam resplandecem em cor sobretudo porque
irradiam mensagens. A maioria das mensagens que nos
informam a respeito do mundo e da nossa situacao nele
e atualmente irradiada pelas superficies que nos cercam.

Sao as superficies, e nao mais as linhas textuais, que
codificam preferencialmente 0 nosso mundo. No passa-
do recente 0 mundo codificado era dominado pelos eo-
digos lineares dos textos, e atualmen re 0 e pelo c6digo
bidimensional das superficies. PIanos como fotografias,
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telas de cinema e da TV, vidros das vitrines, tornararn-
se os portadores das inforrnacoes que nos program am.
Sao as imagens, e nao mais os .textos, que sao os media
dominantes. Poderosa contrarreuolucdo de imagens contra
textos esta se processando. No entanto: em tal contrar-
revolucao e preciso discernir que se trata de um tipo de
imagem inteiramente novo, e jamais doravante existente.
As imagens que nos programam sao p6s-a?fobeticas, nao
pre-alfabeticas, coma sao as imagens do passado.

A escrita linear (par exemplo, 0 alfabeto latino ou as
cifras arabes), surgiu coma reuoluoio contra as imagens.
Podemos observar tal revolucao em deterrninados tijolos
mesopotamicos. Mostram eles a imagem de uma cena,
par exernplo, a de um rei vitorioso. A imagem e compos-
ta de "pictogram as" que significam 0 rei e seus inimigos
ajoelhados. Aa lado da imagem os mesmos pictogram as
foram impressos no barro mais uma vez, mas desta vem
formal' linhas. T ais linhas sao texros que significam a irna-
gem ao lado. 0 pictograma no texro nao mais significa
"rei", mas significa "rei na imagern". Embora seja 0 mes-
mo pictograma. 0 texto dissolve a bidimensionalidade da
imagem em unidimensionalidade, e destarte moditica 0

significado da mensagem. Passa a explicar a imagem.
o texto descreve a imagem, ao alinhar os simbolos

nela contidos. Ordena os simbolos coma se fossem pedri-
nhas ("calculi"), e os ordena em series coma em colares
("abacus"). Textos sao calculos, enumeracoes da mensa-
gem de imagens. Sao contas e contos.

Imagens devem ser explicadas, contadas, porque,
coma toda rnediacao entre 0 homem e 0 mundo, estao

sujeitas a dialetica interna. Representam 0 mundo para 0

homem, mas simultaneamente se interpoern entre 0 ho-
mem e 0 mundo ("vorstellen"). Enquanto representam
o mundo, sao, coma mapas, instrumenros para a orien-
racao no mundo. Enquanto se interpoem entre homem
e mundo sao, coma biombos, encoberturas do mundo. A
escrita foi inventada quando a funcao tapadora, alienan-
te, das imagens ameas:ava sobrepor-se sabre a sua funcao
orientadora. Quando as imagens ameas:avam transformar
os homens em seus instrumentos, em vez de servirem de
instrumen tos aos homens.

Os primeiros escribas eram iconoclastas. Procuravam
quebrar, perfurar as imagens tornadas opacas, para nova-
mente fazer corn que sejam transparentes para 0 mundo.
Para que as imagens novamente sirvam coma mapas, em
vez de serem "adoradas". Tal engajamento revolucionario
dos escribas e nitida~ente sorvivel em Platao e nos profe-
tas: des-rnitizavam imagens.

o gesto de ler e escrever textos se passa em nivel de
consciencia afastado de um passo do nivel no qual irna-
gens sao cifradas e decifradas. Para a consciencia imagi-
nistica 0 mundo e contexto de cenas: e vivenciado e eo-
nhecido par rnediacoes bidirnensionais, superficies. Para
a consciencia textual 0 mundo e contexto de processos: e
vivenciado e conhecido pela rnediacao de linhas. Para a
consciencia estruturada par imagens a realidade e situa-
fdo: irnpoe a questao da relacao entre os seus elementos.
Tal consciencia e mdgica. Para a consciencia estruturada
par textos a realidade e devir: impoe a questao do evento.
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Os textos, coma as demais rnediacoes, inclusive as
imagens, obedecem a dialetica interna. Representam
o mundo e encobrem 0 mundo, sao instrumentos de
orientacao e formam paredes opacas de bibliotecas. Des-
alienarn e alienarn 0 homem. 0 homem po de passar a
esquecer a funs:ao orientadora dos textos, sua finalidade
entendida, epode passar a pensar e agir em funs:ao dos
textos, Tal inversao da relacao "rexro-homem", tal "tex-
tolatria", caracteriza a nossa historia nos seus ultimos esta-
gios. As ideologias politicas sao exernplos desse tipo de lou-
cura. Destarte a consciencia historica ia perdendo 0 chao
que a sustenta, 0 contato que os textos estabelecern corn 0

mundo da experiencia concreta. E tal contato se da apenas
quando textos explicam imagens, tern mensagem imagina-
vel. 0 seculo 19 e, pois, palco da crise da historicidade.

Foi quando foram inventadas as fotogra£las, e seu
vario desenvolvirnento coma £lImes, videos, hologramas,
em sum a: as tecnoimagens. Sao elas instrumentos para tor-
nar irnaginave] a mensagem dos textos. Os textos se diri-
giam, originalmente, contra imagens, a firn de torna-las
transparentes para a vivencia concreta, a fim de libertar a
humanidade da loucura alucinatoria. Funcao cornparavel
e a das tecnoimagens: dirigern-se contra os textos, a fim
de torna-los transparentes para a vivencia concreta, a firn
de Iibertar a humanidade da loucura conceptual. 0 ges-
to de coditicar e decifrar tecnoimagens se passa em nivel
afastado de urn passo do nfvel da escrita, e de dois passos
do nfvel das imagens tradicionais. E 0 nlvel da consciencia
pos-historica. Trata-se de nfvel ainda dificilmente susten-
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Tal consciencia e bistorica. Corn a invencao da escrita a
historia se inicia.

Mas a escrita nao eliminou as imagens. A historia do
Ocidente (dessa unica "cultura historica" sensu stricto),
pode ser vista coma dialerica entre imagem e texto. A
"irnaginacao" coma capacidade de decifrar imagens, e a
"conceptualizacao" coma capacidade de decifrar textos,
se superam mutuamente. A concepcao se torna progressi-
vamente mais imaginativa, e a imaginacao mais conceptu-
aL A sociedade ocidental pode ser dividida em dois niveis:
no nivel basico dos iletrados que vivem magicamente (os
servos), e no nivel dos letrados que vivem historicamente
(os sacerdotes), No nivel das imagens e no nivel dos tex-
tos. Ha feedback entre os niveis: imagens ilustram textos
e textos descrevem imagens.

A invencao da impressdo, e a alfabetizacao geral pela
escola obrigatoria , modificaram tal dialetica drarnarica-
mente. T extos se tornaram baratos e acessiveis, primeiro
a burguesia, depois ao proletariado. A consciencia his-
torica tornou-se acessivel a sociedade ocidental toda. E
sobrepoe-se a consciencia rnagica. As imagens foram ex-
pulsas da vida quotidiana para 0 ghetto das "belas artes".
As mensagens historicas, sobretudo as cientificas, iam-se
tornando inirnaginaveis. Os textos passavam a ser "pura-
mente conceptuais". Descarte os textos passavam a trail'
intencao, pela qual foram inventados: deixavam de expli-
car imagens, des-rnitiza-las. Deixavam de ser des-alienan-
tes, e passavam a obedecer a sua din arnica inrerna, que e a
da linearidade do discurso.

~
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ravel. E demasiadamente novo para podermos ocupa-lo, a
nao ser por instanres fugazes. Recaimos constantemente
para 0 nivel da historicidade. Somos, em relacao as tee-
noimagens, coma 0 sac os ilerrados em relacao aos textos.

As tecnoimagens sac essencialmente diferentes das
imagens tradicionais. As imagens tradicionais sac pro-
duzidas por homens, as tecnoimagens por aparelhos. 0
pintor coloca sirnbolos em superficie, a fim de significar
determinada cena. Os aparelhos sac caixas pretas que sac
programadas para devorarem sintomas de cenas, e para
vomitarem tais sintomas em forma de imagens. Os apare-
lhos transcodam sintomas em imagens. 0 programa dos
aparelhos provern de textos: por exemplo das equacoes da
quimica e de otica. De maneira que os aparelhos transco-
dam sintomas em imagens em funcao de rextos. Sao cai-
xas que devoram hisroria e vomitam pos-historia.

As tecnoimagens pretendem que nao sac sirnbolicas
coma 0 sac as imagens tradicionais. Pretendern que sac
sintornaticas, "objetivas". A dilerenca entre sirnbolo e
sintoma e que 0 simbolo significa algo para quem con he-
cer 0 convenio de tal significacao, enquanto 0 sintoma
esta ligado causalmente corn seu significado. A palavra
"cachorro" simboliza, a pegada sintornatiza 0 bicho. Tal
prctensao a sintomaticidade, a objerividade, das tecnoi-
magens e fraude. N a realidade os aparelhos trasncodam
sintomas em simbolos, e 0 fazem em funcao de deterrnina-
dos programas. A mensagem das tecnoimagens deve ser
decifrada, e tal decodagem e ainda mais penosa que a das
imagens tradicionais: e ainda mais "rnascarada".
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o processo da transcodagem efetuado pelos apa-
relhos pode ser observado corn relativa nitidez no caso
da televisao. Trata-se de gigantesco aparelho transcoda-
dor que irradia imagens afiteatralmente. Os aparelhos
de TV individuais sac aberturas para 0 seu output, pelas
quais as imagens sac lancadas espa<;o privado aden tro.
o aparelho coma urn todo dispoe tambern de aberturas
para 0 input, pelas quais devora sin tomas e texros. Os
sintomas vern na forma de fitas cobertas de impressoes
causadas por cenas, por exemplo, fitas de video. Os tex-
tos vern em duas formas diferentes. N a forma de repor-
tagens, scripts etc., que "descrevern" cenas. E na forma
de prograrnacao, que por sua vez se fundamenta em tex-
tos de teorias cientificas e de ideologias. Isto e: 0 apare-
lho se nutre de sintomas e de historia em varies niveis.
Tudo isto the serve de materia-prima. No interior da
caixa que e 0 aparelho de televisao tal material e traduzi-
do em imagens, e irradiado. E transcodado de sintoma e
hisroria para pos-hisroria.

Nao que a historia tenha deixado de "desenvolver-
se". Pelo conrrario: rola mais rapidamente que anterior-
mente, porque esta sendo sugada para 0 interior do apa-
relho. Os eventos se precipitam rumo ao aparelho corn
rapidez acelerada, porque estao sendo sugados, e parcial-
mente provocados pelo aparelho. A historia toda, politi-
ca, arte, ciencia, recnica, vai destarte sendo incentivada
pelo aparelho, a fim de ser transcodada no seu oposto: em
programa television ado. 0 aparelho se tornou a rneta da
hisroria, Passa ele a ser represa do tempo linearmente pro-
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14+Nosso jogogressivo. A plenitude dos tempos. Historia transcodada em
programa torna-se eternamente repetitivel.

De maneira que as tecnoimagens, ao contrario das
tradicionais, nao significam cenas, mas eventos. Mas nao
deixam de ser, elas tarn bern, imagens. ~em estiver por
elas program ado, vivencia e conhece a realidade magi-
camente. Como coritexto de situacoes ("Sachverhalte").
Mas tal magia nao e retorno para a pre-historicidade.
Nao esta baseada em fe, senao em programas. "Progra-
ma" e "prescricao": a escrita e anterior a ele. E magia pos-
historica, e a historia Ihe serve de pretexto. ~em estiver
programado por tecnoimagens, vive e conhece a realidade
coma contexto programado.

Por certo: e possivel transcender-se tal forma de
existencia pela decifracao das tecnoimagens. Mas isro
exige urn passo para tras das tecnoimagens em direcao da
prograrnacao, nao passo para frente em direcao da con-
ceptualizacao caracreristica de textos. Exige urn quarto
passo. Critica historica, a que procura por motivo arras
das tecnoimagens, nao ernancipara 0 homem delas. De
modo que a atual contrarrevolucao das tecnoimagens e
superavel apenas gras:as a faculdade nova, a ser desenvol-
vida, e que pode ser chamada "tecnoirnaginacao": capaci-
dade de decifrar tecnoimagens. Capacidade esta que tern
a ver corn 0 pensamento formal, tal coma este vai se esta-
belecendo na informatica, cibernetica, e na teoria dos jo-
gos. Se nao conseguiremos dar esse passo rumo ao "nada"
("estrutura ausente"), jamais poderemos ernancipar-nos
do pensamento e da acao programados por tecnoimagens.

Tendemos a perceber nosso ambiente coma contex-
to de jogos, coma 0 seculo 18 tendia a percebe-lo coma
contexto de mecanismos, eo seculo 19 coma contexto de
organismos. Por exemplo: para 0 seculo 18 0 corpo hu-
mano era rnaquina, para 0 seculo 19 era conjunto vital, e
para nos e jogo de sistemas complexos. Ou: para 0 seculo
18 a lingua era uma especie de relogio, para 0 seculo 19
Ienomeno vivo em desenvolvimento, e para nos e jogo de
palavras. Tal tendencia nossa para a ludicidade tern duas
fontes. U ma e a nossa praxis, que e a de jogo corn slmbo-
los. A outra e 0 fato de vivermos programados: programas
sao jogos.

Em consequencia, tomamos jogos por modelos pre-
ferenciais de conhecimento e de acao, e tomamos a teoria
dos jogos coma "merateoria". Isto e constatavel em toda
parte, e sobretudo na maneira pela qual nos encontramos
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na sociedade. Nao mais captamos nossa existencia social
como se f6ssemos rodas de engrenagem, nem como se f6s-
semos 6rgaos, mas como se f6ssemos pecras de jogo. Os
problemas sociais nao mais se apresentam sob a forma:
quais as forcas que movem a sociedade? Nem sob a forma:
quais os propositos motivam a sociedade? Mas sob a for-
ma: quais as estrategias que estao em jogo?

Pois tal atitude nossa nao e apenas "mental", inter-
pretativa. Manifesta-se nos nossos gestos. Agimos como
jogadores jogados. E um exemplo especialmente esclare-
cedor e fornecido pelos gestos do produtor de filmes, esse
tipo de tecnoimagens que programa, em parte, 0 nosso
comportamento. Para captarmos 0 "estar-no-rnundo" do
jogador, do homo ludens, vale observar os gestos do pro-
dutor defilmes.

Dispoe ele de fita na qual fotografias sao ordenadas
Iinearrnente, acompanhada de Iita sonora. Tal fita e, pois,
organizacao linear de sintomas visuais e sonoros. Tal fita
lhe serve como materia-prima para a producao de progra-
mas a serem projetados em cinemas. Alern disro 0 pro-
dutor dispoe de instrumentos: de cola e de tesoura que
cortam e colam a fita.

A Iita e, por sua vez; produce de determinado apa-
relho. 0 produtor de filmes participou, ele pr6prio, da
producao da fita, antes de dispor dela como materia-pri-
ma. Outros funcionarios que participaram de tal produ-
crao sao 0 "script writer", os "cameramen", os "arores", os
maquiladores, os iluminadores. Todos eles funcionaram
com funcoes complexamente interrelacionadas no inte-

rior do aparelho da industria de filmes. De maneira que 0

produror de filmes tern dois niveis de funcionamento: na
producao da Iita, e na producao do programa.

As Iuncoes ao primeiro nivel correspondem, aproxi-
madamente, ao nivel da consciencia historica, e algumas
das suas Iuncoes sao conhecidas. 0 papel do "ator" e do
rnaquilador, por exernplo, e papel hist6rico por excelen-
cia. Nao e tan facil enconrrar-se paralelos para os papeis
do script writer e dos cameramen na hist6ria passada. 0
script writer e letrado que fornece pretextos para a fabri-
cacao de imagens. Trata-se de personagem que produz
hist6ria em funcao de program as. 0 cameramen e perso-
nagem ainda mais estranha para a consciencia historica.
Dispoe ele de aparelho que capta sintomas para serem
transcodados em imagens. Para faze-Io, assume ele varios
pontos de vista com relacao a cena. Todos os pontos de
vista sao equivalentes e intercarnbiaveis. 0 seu gesto e
manifestacao de superacdo de ideologia, a qual e insistencia
em unico ponto de vista. Nisto 0 cameramen se asserne-
lha ao fot6grafo. Mas 0 fot6grafo salta de ponto de vista
em ponto de vista, e cada vez que salta aperta um borao:
seu gesto e quantico, e marcado por decisoes sucessivas. 0
cameramen, pelo contrario, desliza de ponto de vista para
ponto de vista. Dispoe ele de aparelho que perrnite "scan-
ning", "travelling", "close up". Duvida ele tanto quanto
fot6grafo: nao insiste em ponto de vista. Mas duvida sem
precisar decidir-se. Trata-se de duvida met6dica sem pa-
ralelo na historia passada. Nova forma de conhecimento.

Pois 0 produtor de filmes participa da funcrao des-
sas personagens todas. Dirige tal funcrao, tendo em vista
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nao 0 evenro, mas a fita a ser produzida. Nao concebe 0

evento como significante em si, mas como significando a
fita. Ea fita e, para ele, materia-prima para a producao de
um programa compos to de sfmbolos. De modo que, para
ele, 0 evento significa sfmbolos. Tal inversao do vetor de
significados e caracterlstico da atividade programadora.

Quando a fita destarte produzida esra nas maos do
produtor, este se ve enfrentando c6digo linear composto
de elementos claros, distintos, portanto calculaveis. 0 seu
proposito e transcodar tal c6digo para que, gratfas a ilusao
6tica, passe a par-se em movimento. De maneira que 0

produtor enfrenta hist6ria porencial, e a enfrenta defora.
Transcende ele a hist6ria, a fim de brincar com ela. Ocu-
pa 0 lugar outrora ocupado por Deus. Como Deus, ve ele
o cometfo e 0 fim da historia (da fira), simultaneamente.
Como Deus, pode ele interferir na hist6ria de fora, pro-
duzir "rnilagres". Mas ele e capaz de atos para os quais 0

Deus onipotente da hist6ria e incapaz: po de repetir even-
tos, pode saltar do futuro para 0 passado e do passado
para 0 futuro, pode fazer com que 0 tempo hist6rico cor-
ra em sentido inverso, pode acelerar e alentar eventos. Ao
contrario de Deus 0 produtor e compositor de bistorias.

Gracas a sua praxis, 0 produtor superou a linearidade
do tempo. A linha da fita e para ele estrutura a ser modula-
da. Pode ele encurva-la em cfrculos do eterno retorno, em
elipses, em espirais, em vetores. Daf ser erro considerar-se
a acao do producer especie de magia. 0 magico pensa e
age circularmente, 0 home m hist6rico linearmente. 0
producer de filmes pensa e age de forma para a qual li-

nha e cfrculo nao passam de duas estruturas igualmente
disponfveis. A sua consciencia supera magia e historia
igualmente.

Tal transcendencia p6s-hist6rica do produtor nao
implica, no entanto, ter ele se emancipado dos eventos. E
verdade que brinca com a hist6ria, que a corta e cola, mas
a hisroria, enquanto materia-prima, oferece resistencia
a sua acao manipuladora. Irnpoe ela suas pr6prias regras
de jogo. 0 importante a captar nisto nao e a resistencia
classica que to do material oferece, a sua "perfidia". 0 irn-
portante nao e a resistencia of ere cid a ao produtor pelos
atores, script writers e iluminadores. A resistencia que
aqui conta e de tipo novo. Ao manipular a fita, 0 produ-
tor deve tomar em consideracao a estrutura do aparelho
em funtfao do qual esta operando. Deve considerar as exi-
gencias tecnicas, financeiras, ideol6gicas e "esteticas" do
aparelho, em suma: seu programa. 0 produtor de filmes
produz program as em funcao de meta-programas. Nisto
se distingue de Deus. ~e e programador programado. E
jogador jogado. Transcende a hist6ria, mas a transcende
em funcao de eventos programados. E funcionario, nao
emancipado.

Pois 0 gesto do programador de filmes e reconheci-
vel nos dcmais terrenos da atividade atual. Todos os pro-
gramadores, Iuturologos, apparatchiks, pesquisadores da
opiniao publica, public relations, marketadores, minis-
tros de planejamento etc., executarn gestos comparaveis.
Para todos eles os eventos, a historia, nao passam de ma-
teria-prima a ser manipulada com tesoura e cola. Todos
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eles visam transformar historia em programa. Todos eles
sac jogadores. Mas nenhum deles e homem emancipado.
Todos eles sac restritos a determinadas regras de jogo, e
formulam suas estrategias em Iuncao delas. Todos eles
funcionam.

Se procurarmos afastar tal observacao fenomeno-
logica mais urn passo, e se ptocurarmos observar 0 nlvel,
no qual tais regras de jogo sac estabelecidas, deparare-
mos corn mais outros programadores, que funcionam
exaramcnre coma os ja considerados. A demanda de urn
"prograrnador" derradeito, de urn "rnovedor irnovido", se
revela demanda futi]. Tal demanda se revel a regressao ao
infinito. Os jogos que cornpoem 0 ambiente se revelam,
todos, jogos-objeto de rnera-jogos, os quais, por sua vez,
sac jogos-objero dos seus proprios jogos-objeto. Destar-
te nosso ambience se revela contexto de jogo que se eo-
implicam, e cujas regras se co-irnplicam. Em tal arnbienre
somos todos jogadores jogados, homines ludentes e perras
de jogo. Situacao absurda.

o absurdo da situacao se revel a se concentrarmos a
atencao sobre 0 impacto existencial da praxis do produtor
de filmes. A fita consiste de fotografias que sac elernentos
ponruais, claros e distintos, e que, quando projetados so-
bre a tela, passam a ser processos. Pois a nossa tradicao
nos fornece dois, e apenas do is modelos da estrutura fun-
danre da realidade. 0 modelo "onda" para 0 qual a reali-
dade e processo, e 0 modelo "arcia" para 0 qual e atornica.
o primeiro modelo pode ser chamado "heraclitiano", 0

segundo "democritiano", Os dois modelos sac interpene-

travels. A onda pode ser considerada conjunto de gotas, a
pardcula onda parada.

Mas a praxis do produtor de filmes tern impacto di-
ferente. Mostra concretamente a fraude contida em am-
bos os modelos. A fotografia e particula simbolica, fraude
de movimento congelado. E a sombra em movimento na
tela e onda sirnbolica, fraude de movimento. De maneira
que a pergunta: "qual a estrutura fundamental do real?"
se revel a ingenuidade. A estrutura fundamental e a pro-
gramada pelo produtor do programa.

Isto tern consequencias existenciais: 0 produtor
pode congelar ondas, isto e: pode transformar arrao em
cena, e ator em idolo. Transforma "heroi" em urn deus. E
igualmente pode ele par particulas em movimento, trans-
formar cenas em eventos, Idolos em atores. Transforma
Deus em heroi. Tal experiencia concreta da manipulabi-
lidade ludica das estruturas fundamentais acaba corn toda
ontologia. A questao: "0 que e real e 0 que e ficrrao" perde
seu significado. Perdemos 0 senso da realidade, vivemos
absurd amen te.

Viver, passa a ser participar de jogos absurdos.
Toda questao quanto ao significado dos jogos passa a
ser metafisica em sentido pejorative. Querer saber se
tal ou qual programa televisioriado e "live", ou video,
se tal personagem na tela e politico ou ator represen-
tan do politico passa a ser pergunta "vazia". Diante de
todo programa se poe, nao a questao: "qual a sua rea-
lidade?", mas a questao: "corno funciona?". A questao
da verdade e falsidade passa a ser questao do efeito pro-
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15. Nosso divertimentoduzido. 0 que inreressa, nos programas, nao e 0 input,
mas 0 output.

Isto e outra forma de insistir-se sobre a atual inversao
dos vetores de significado. Os jogos simbolicos dos quais
participamos nao representam universo de experiencia
concreta qualquer, rnas, pelo contrario, tal experiencia
concreta representa os jogos. Vivemos a experiencia con-
creta em funcao dos jogos. Os jogos sac nosso terreno on-
tol6gico, e toda futura ontologia e necessariamente teoria
de jogos. Tudo e fic'fao, nada e realidade. Somo jogadores
de xadrez que sabem tratar-se de jogo, mas para os quais
viver e jogar xadrez. Por certo: em vez de elaborarmos
novas estrategias, ou jogos meta-enxadrlsticos, podemos
derrubar 0 tabuleiro. Mas em tal caso nao nos ernancipa-
remos do jogo: cairemos no abismo translucido, inteira-
mente insignificante, que se esconde por baixo dos jogos.
E para evitarmos tal queda que somos homines ludentes.

Ha culturas que recorrem a concentracao dos pen-
samentos para alcancarern a felicidade. No hinduismo e
no budismo 0 metodo de concentrar 0 pensamento sobre
urn unico assunto leva a meditacao, a qual vai revelando
a ilusoriedade do mundo fenomenal, e leva a perfura-Io
rumo a realidade. Tais culturas elaboraram tecnicas refi-
nadas para tornar a concentracao eticiente. A nossa pro-
pria cultura dirigiu-se para tecnicas opostas. Tecnicas que
visam divertir 0 pensamento de determinados assuntos,
e destarte proporcionar a felicidade. Poderoso aparelho
da industria da diversao foi construido, e 0 refinamento
dos nossos metodos nada deve em cornplexidade ao das
tecnicas da Ioga.

Mas e possivel questionar se, de fato concentracao
e divertirnento sac os movimentos opostos que parecem
ser. A cornparacao hist6rica entre 0 Ocidente e 0 Oriente
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parece desmenti-lo. As tecnicas que 0 Ocidente elaborou,
no curso da sua historia, e que se opoern as tecnicas da
concentracao e meditacao orientais, nao visam divertir,
mas modilicar 0 mundo. De modo que 0 Ocidente e 0

Oriente parecem ilustrar a escolha aberta a existencia hu-
mana.O Oriente optou pela autoahrrnacao do homem, e
correu 0 risco de perder 0 mundo. 0 Ocidente optou pela
conquista do mundo, e correu 0 risco de perder-se nele.
De maneira que Oriente e Ocidente ilustram, em escala
gigantesca, a dialetica da consciencia humana que Hegel
chamou de "consciencia infeliz",

o diverrimento nao tern lugar em tal dialetica entre
o engajamento em si proprio e 0 engajamento no mundo.
E movimento que corre perpendicularmente ao plane da
dialetica da consciencia: diverre de tal plane. Nao e nem
tentativa de encontrar-se, nem de encontrar 0 mundo,
mas tentativa de quebrar a consciencia infeliz, a consci-
encia "tout court", pelo metodo de derramar-se sobre 0

mundo. Abandona a meta da felicidade, que sabe inalcan-
cavel, e a substitui pela meta da distracao multi forme. 0
divertirnento procura distrair da contracao sobre a felici-
dade. De maneira que 0 divertirnento e relaxamento da
tensdo dialetica que caracteriza a consciencia hum ana.

o merodo analitico da dialetica e, pois, inaplicavel
ao fen6meno do diverrimento. Tal rnetodo 0 falseia. No
divertimento a oposicao dialetica entre eu e mundo e
desviada para terreno interrnediario, 0 das sensacoes irne-
diatas. As sensacoes nao sao ainda nem eu nem mundo.
"Eu" e "rnundo" nao passam de exrrapolacoes abstratas da

sensacao concreta. A experiencia da sensacao faz esquecer
"eu" e "rnundo". 0 £lIme, a TV, a noticia sensacional, 0

jogo de futebol divertern a consciencia da tensao dialetica
"eu-rnundo", porque sao anteriores a esses dois polos. A
sensacao e mais "prirnitiva" que a consciencia, anterior a
alienacao entre homem e mundo, Por ser 0 divertirnen-
to sensacionalisra, revela ele tanto "Eu" quanto mundo
coma espectros que cercam a experiencia concreta.

Em situacao dominada pelo divertimento coma cli-
ma vital, a £lloso£ladialetica (seja hegeliana ou marxista),
deixa de ser £lloso£la marcante. Nao Hegel, mas Husserl,
fornece as categorias apropriadas a ela, e nao a "Fenome-
nologia do Espiriro", mas a fenomenologia husserliana
corresponde a nossa maneira de estarmos no mundo.
o divertirnento enquanto busca de sensacoes e tenden-
cia para ampliar a "Lebenswelt", e 0 que procuramos e a
quantidade, nao a qualidade da vida. Querernos vivenciar
o maxirno, acumular sensacoes, pOl'que nas sensacoes su-
cessivas vamos nos diverrindo a consciencia da alienacao
nossa quanto ao mundo. Estamos em busca da vivencia
concreta, estamos "retornando para a coisa", a £lm de sus-
pendermos a consciencia da infelicidade.

Parece, a primeira vista, que acumular sensacoes e
arrnazena-Ias. Como se quisessernos guardar as sensacoes
na memoria. Tal interpretacao do divertimento levou ao
conceito da "sociedade de consume", sociedade que con-
some as sensacoes materiais e outras fornecidas pelos apa-
relhos produtores. Como se a sociedade fosse aparelho
digestivo dos aparelhos produtores. Isro seria interpretar
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mal a essencia do divertimento. A sociedade de mass a, a
que se diverte, se caracteriza precisamente por falta de
memoria, por incapacidade de digerir 0 devorado. Tal
falta de memoria nao pode ser explicada simplesmente
pelo fato que mernorias humanas se tornaram redundan-
tes, ja que ha mernorias artiticiais melhores. Explicacao
mais adequada e que nao ha memoria, ainda nao ha urn
Eu, uma interioridade. A sociedade de massa nao e apa-
relho digestivo, mas canal pelo qual as sensacoes fluem,
para serem eliminadas sem terem sido digeridas. 0 que
caracteriza a cultura de massa nao e 0 consumo, mas seu
coritrario: 0 refugo, 0 lixo.

Divertimento e acurnulo de sensacoes a serem elimi-
nadas indigeridas. Uma vez posto entre parenreses mun-
do e Eu, a sensacao passa sem obstaculo. Nao ha nem 0

que deve ser digerido, nem interioridade que possa digeri-
10. Nao ha intestino nem necessidade de intestine. 0 que
resta sao bocas para engolir a sensacao, e anus para elimi-
na-la, A sociedade de massa e sociedade de canais que sao
mais primitivos que os vermes: nos vermes ha funcoes di-
gestivas. 0 "wormlike feeling" do qual somos tomados de
vez em quando, e sensacao otimista. 0 sensacionalismo
concreto e mais prirnitivo que vermes.

Na sociedade do divertirnento funcionam apenas os
aparelhos orais e anais, apenas input e output. Trata-se de
contrarrevolucao da libido anal e oral contra a genitali-
dade. No divertimento 0 prazer e localizado na boca e no
anus. A vida e orientada em direcao da sensacao oral (en-
golir) e da sensacao anal (defecar). As categorias genitais
(amor do outro e producao), sao "superadas".

Nao obstante: malgrado a contrarrevolucao da libi-
do oral-anal, malgrado nossa prograrnacao para canais de
feedback, persistem em nos, restos de interioridade. Estes
se manifestam de duas formas. Uma eo interesse que em
nos despertam refugos, a consciencia que estamos sendo
alimentados por merda. A outra e nossa tendencia de re-
mexermos a merda. A primeira coprofilia se torna vislvel
enquanto "nostalgic de la boue", como onda de Kitsch e
de pornografias. A segunda e mais interessante.

Estao surgindo ciencias corpojilicas, esrudos do indi-
gerido. A psicanalise, a arqueologia, a etimologia, a busca
das "fontes" e das raizes e disto exemplo. Estao surgindo
mouimentos copr6filos que visam reciclar a merda. 0 rno-
virnento ecologico e disto exernplo, Outro e a reciclagem
de especialistas. 0 importante nisto e a reestruturacao
do nosso pensamento e da nossa atividade.] a que somos
canais corn boca e anus pens am os e agimos ciclicamente.
Nao mais: "passado-presente-futuro", mas "passado-pre-
sente-fururo-passado". Nao mais "natureza transforma-
da em cultura", mas "natureza transformada em merda
transformada em natureza". Tal pensamento e acao cicli-
cos sao sintomas de inrerioridade semiconsciente da nos-
sa reprogramacao em canais para feedback.

Os aparelhos nao conseguiram divertir-nos total-
rncnre da consciencia, porque anres da reprograrnacao
erarnos excepcionalmente conscientes de nos mesmos e
do mundo. A ciencia acurnulou quantidade colossal de
inforrnacoes a respeito do mundo, e os atos de passado
recente desperraram em nos igualmente colossal rna cons-
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ciencia quanto a nos mesmos. E rnuito dificil divertir-se
criminoso bem informado. Por isto os aparelhos sac
obrigados a empregar metodos extremos de divertimento.
Marrelarn a nossa consciencia infeliz com bombardeio de
sensacoes dia e noire. E conseguem diverrir-nos com rudo
isto apenas pOt-que estarnos colaborando com eles. ~e-
remos ser divertidos, e exigimos divertimento sempre
mais intenso, porque nao suportamos 0 confronto com a
nossa consciencia infeliz.

o consenso, gra~as ao qual permitimos aos aparelhos
divertir-nos e reprogramar-nos em canais para sensacoes
se fundamenta em rna consciencia, nao em fe. Sensacio-
nalistas de boa fe sac hedonistas. Creem que a experiencia
imediata e 0 bem supremo. U m tal consenso de boa fe
existia no passado, por excmplo no helenismo epicurio.
Isro nao e nosso caso. Nao somos hedonistas, nao somos
epicurios, nem estoicos, que e 0 outro lado da mesma me-
dalha. Estamos convencidos que a sensacao nao e 0 bem
supremo. 0 nosso consenso reza que a sensacao e suroga-
do de todos os bens, dos quais somos convencidos de nao
serem alcancaveis. 0 nosso consenso reza que a sensacao
serve de divertimento dos bens inalcancaveis.

Continuarnos convencidos que ha bens, como 0 da
liberdade, da justica, da dignidade humana. Mas apren-
demos, a duras penas, que toda tentativa para realizar tais
bens leva ao contrario intendido. ~e leva a escravidao, a
injustica, a indignidade. Esta e a li~ao que somos obriga-
dos a tirar das reuoluaies socialistas do passado recenre. A
desilusao com tais revolucoes, que erarn a derradeira ten-

tativa do Ocidente para escapar ao totalitarismo apare-
lhistico proveniente da revolucao industrial, ela tarnbem
visando tais bens, e experiencia que calha profundamente
na nossa consciencia infeliz, da qual procuramos divertir-
nos. Somos contrarrevolucionarios, procuramos diver-
tirnento, pOt-que somos conscientes que toda revolucao
furura tera 0 mesmo efeito das passadas: escravidao, in-
jusrica, indignidade. 0 nosso consenso, seja expliciro ou
impllcito, que 0 divertirnento e 0 melhor rnetodo para
evitarmos a infelicidade, reza pois: a sociedade aparelhis-
rica que nos diverte e rna, mas e melhor que as sociedades
do capitalismo tardio e das "dernocracias populates", se
tomadas a serio.

N osso divertirnen to e jogo. Especie dejigg saw puzz-
le. As sensacoes individuais que devoramos vao formando
mosaicos que vagamente se estruturarn em imagens. A
nossa consciencia vai sendo pulverizada no decorrer do
jogo, e recomposta ao sabor do acaso. A industria do di-
vertimento programa 0 acaso. Vivenciamos toda sensacao
casualmente. Toda sensacao que advern ao acaso e bern-
vinda. Serve para divertir-nos.

Pois isto rem consequencia curiosa. N ada e tomado
a serio, tudo nos diverte. Nao apenas os programas desti-
nados explicitamente ao divertirnenro. Devoramos rudo
com atirude sensacionalista. Arte, 1110so11a,ciencia, poll-
tica, inclusive os eventos que nos dizem respeito em nossa
vida concreta: fome, doenca, opressao. 0 nosso trabalho
nos diverte. As nossas relacoes humanas nos divertern.
Somos incapazes de seriedade, porque 0 que queremos e
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16. Nossa esperaa sensacao concreta, contrapartida dos jogos sirnbolicos
dos quais participamos. J a que tais jogos nao mais sign i-
ficam a sensacao concreta, esta nao mais tern significado.

Vivernos absurdamente.
Os aparelhos codilicaram 0 mundo de maneira a di-

vertir-nos. Tornaram "espetacular" 0 mundo. Esrao pro-
curando atualmente sensacionalizar nossa propria mor-
te. Ja sensacionalizaram a dos outros. Superararn 0 luro.
Kitschizaram a morte do outro. Kirschizarao a nossa.
Quando isto for conseguido, teremos sido reprogram a-
dos. A nossa consciencia infeliz sossegara finalmenre. A
vida programada passara a ser totalmente divertida. Esta e
a meta dos programas com os quais estamos colaborando.

A sociedade pre-industrial esperava por colheitas,
a industrial pelo progresso. Atualmenre nao e a espera, e
o receio que nos caracteriza, As tres sociedades tern tres
climas existenciais distinros com relacao a experiencia do
tempo: 0 clirna da agricultura e 0 da paciencia, 0 da indus-
tria C 0 da esperanfa, 0 nosso e 0 do tedio, Na agricultura
ha dois pedodos: 0 da acao estival, e 0 da passividade in-
vernal que e espera. Na industria ha transtorrnacao pro-
gressiva do ambicnte, e espcra-se que tal transforrnacao
seja aperfeicoarnento. Atualmente esperamos que os apa-
relhos funcionem conforme programa. Tal tipo de espera
e relativamente novo, e merece ser observado fenomeno-
logicamente. Com 0 proposito de captar nossa vivencia
do tempo.

Para se poder viver na sociedade pas-industrial, e
preciso que se disponha de "documentos", Trata-se de
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sirnbolos que perrnitem ao apare1ho verificar em qual das
reparti<;:6es 0 portador esta funcionando. Todo "cidadao"
tern 0 direito a tais documentos,e 0 aparelho tern obriga-
fao de fornece-Ios. Mas "direito e obrigacao" sac catego-
rias politicas, tornadas anacronicas pela funcionalizacao
da sociedade. Nao mais funcionam. De modo que quem
necessitar de docurnenros precis a executar determinados
gestos apropriados ao funcionamento dos apare1hos.

o apare1ho competente deve ser alimentado corn
determinados papeis cobertos de simbolos, chamados
arcaicamente "requerimento", na espera que vomite 0

documento visado. Esca program ado para faze-loo Tais
requerirnentos devem ser preenchidos em obediencia as
regras de jogo do apare1ho. Tais regras sac formais, e nada
tern a ver corn 0 documento em causa. Os papeis do re-
querimento devem ser de determinado formato, as letras
que os cob rem devem ser de determinado tipo, os papeis
devem conter determinadas perguntas impressas, e devem
ser respondidas em estilo determinado. T ais papeis, cha-
mados "forrnularios", devem ser obtidos em determina-
das aberturas do aparelho, e, para obte-los, e preciso que
se os requeira. De maneira que a circularidade em espiral
do funcionamento revel a sua regressao absurda ao infini-
to. Na pratica, no entanto, os formularios sac vomitados
pelo aparelho corn relativa suavidade. Preenchidos os for-
mularios, e alimentados em abertura espedfica de input, 0

requerente espera pelo funcionamento program ado: pela
ejeccao do documento requerido por abertura de output.

O d " "gesto 0 requerente tern estrutura staccato:
redo movimento e seguido de "pausa", de espera. Trata-se
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de gesto caracteristico da autornacao, tern carater quanti-
co do tipo "bit", e constitui mosaico de atos. E consrituido
de "actornas". Por exemplo: determinados requerimentos
exigem serem munidos de fotografias. As fotografias sac
vomitadas por aparelhos especializados, chamados "foro-
mates". Estes fornecem fotografias programadas: de for-
mato, cor, fun do, e iluminacao programados. 0 funcio-
namento do fotomato se passa da seguinte maneira:

Sao e1es caixas pretas munidas de fendas. Numa das
fendas e colocada moeda. Isto provoca que se acenda luz
que permite ao requerente infiltrar-se em outra fenda.
Encontra-se e1e agora em ce1a reminiscente de prisao, e
munida de cadeira reminiscente de camera de tortura.
o requerente senta na cadeira em atitude programada, e
aperta botao que esta ao alcance de seu brace. Em segui-
da sorri idioticamente em direcao da parede, e espera ate
que uma lampada la localizada pisque ironicamente tres
vezes. Depois se evade da caixa e espera no exterior por
do is minutos. No exterior da caixa esta colado urn modo
de usar que the informa do tempo de espera. Se a caixa
funcionar con forme program a, passados os do is minutos
aparecem em outra fenda tres fotografias, ainda molhadas
de suco aparelhfsrico, e 0 requerente as recolhe. Em segui-
da anexa-as ao requerimento.

Seria absurdo querer conternplar as fotografias. Sao
e1as tecnoimagens cuja mensagem se dirige, nao ao retra-
tado ou pessoa "Hsica" qualquer, mas ao apare1ho. Igual-
mente absurdo seria querer sacudir a caixa, se esta nao
funcionar conforme programa. Todo ate revolucionario
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Na sociedade agraria 0 tempo e ciclo: 0 eterno re-
torno de serneadura-colheita-semeadura, dia-noite-dia,
nascimento-morre-renascimento. 0 tempo circula no
espacro c ordena as coisas. Repoe ele as coisas no seu lugar
justo, do qual se afastaram. Afastar-se e injustica, "adikia",
o hornern, ao viver, desloca coisas. Co mete injusticas. 0
tempo circular, 0 destino, recoloca tudo na ordem pre-
estabelecida. Recrirnina. Castiga. Se 0 homem quiser es-
capar ao castigo merecido, deve sacrificar, pagar rnultas.
Vive magicamente. 0 tempo circular nao da lugar a eau-
salidade. 0 dia e causa da noire e efeito da noite. Tanto
vale dizer que 0 sol desperta 0 galo, quanto dizer que 0

falo desperta 0 sol: 0 modelo circular do tempo e mitico,
Na sociedade industrial 0 tempo e reta. Sequencia

de eventos que Huern univocalmente, e que jamais se re-
petem. Nenhum dia e repeticao do precedente, toda eo-
lheita e singular, e se ha vida depois da morte sed dife-
rente da que conhecemos. 0 tempo linear e "historico":
progride rurno ao novo. Provern do pass ado e demanda 0

futuro. Ao Huir, arrasta as coisas consigo. Todo momento
perdido e oportunidade definitivamente perdida, Todo
mornento urge. T odo ate cometido e irreparavel. Sera
causa de efeiros imprevislveis, mas necessaries, isto e: irre-
vogaveis. Nada e, tudo se torna. Por isto nao ha presente.
o presente nao passa de ponto sem dirnensao na reta do
tempo. Ja passou ao ter advindo. Eo tempo da vida histo-
rica, e 0 seu modelo e 0 da causalidade. .

Na sociedade pos-industrial 0 tempo e abismo.
Vortice do presente que suga tudo. 0 presente e a tota-

seria absurdo. 0 que e preciso fazer-se em tal caso e reque-
rer a outra reparticao do aparelho, a funcionario especia-
lizado, que faca com que 0 fotomato funcione.

o que irnporta em tal observacao e a constatacao
do fato que as fendas no aparelho correspondem a fen-
das no gesto: fendas do tempo. 0 gesto rem a estrutura
em "bits" do programa do aparelho: ha nele interval os.
Tais intervalos sac tempos de espera. Po is para conscien-
cia historica, processual, tais intervalos sac dihcilmenre
suportaveis, Parecem vazios. Nao concedem lugar nem a
paciencia, nem a esperancra. Embora em casa extrernos a
vida do requerente possa depender do funcionamento do
fotomato, por exernplo, quando se trata da obtencao de
passapone que perrnira escapar as ameacras de um apare-
Iho policial, 0 intervalo de dois minutos nao pode ser pre-
enchido de esperancra. E tediosamente longo. Tal tedio in-
depende da extensao objetiva do intervalo, Objetivamente,
o fotomato abrevia 0 tempo entre a tomada da fotografia
e sua producao ainda mais radicalrnente que 0 Concord
abreviou 0 tempo entre S. Paulo e Londres. Mas tal pro-
gresso objetivo e existencialmente sem interesse, em ambos
os casos. 0 que importa existencialmente que, em ambos
os casos, 0 intervalo seja tempo vazio, parado, 0 nunc stans
dos antigos. ~e proporcione a sensacao do nada. 0 tedio
e experiencia temporal caracreristica do funcionamento.

Tal e a forma atual da espera. Intervalo tedioso, sem
paciencia nem esperancra; Miniaturizacao da rnorte. Pois
e obvio que tal experiencia temporal nova exige que ela-
boremos novos modelos do tempo.
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lidade do real. N ele rodas as virrualidades se realizam. Se
"apresentam". Eo presenre esta parado. Aonde quer que
esteja eu, la e 0 presenre. Tudo advern ao presenre, tudo
se apresenra. 0 tempo nao mais Hui do passado rurno ao
futuro, mas Hui do futuro nunc ao presente. E 0 futuro
nao esta mais na ponta de uma reta: e ele 0 horizonre do
presenre, e 0 cerea de todos os lados. Por on de quer que
olhe, la, esta 0 futuro. Nao ha mais ptogresso, nem van-
guarda. Todo aro e gesto pelo qual alcanco 0 futuro para
aprescnta-lo. Em nao importa que direcao que aja. E nao
ha passado no significado do modelo linear: 0 que advern
nao e 0 on tern, mas 0 arnanha. 0 passado nao e senao as-
pecto do presenre. As coisas apresenradas sac guardadas
no presenre. Tal arrnazern presenre e "passado" em dois
sentidos: esta disponivel (memoria), ou indisponivel (re-
calque). 0 passado esra presenre nessas duas formas. De
maneira que nao serve para "explicar" 0 presente; 0 pre-
sente e 0 que 0 "explica".

Pois esta e a dinamica do modelo pas-industrial do
tempo: Aonde estou eu, la esta 0 presente. Eu sou vor-
tice que suga 0 futuro para apresenta-lo e transtorma-lo
em passado. Eu sou abismo denrro do qual 0 tempo se
precipita. Eu sou vacuidade. E vivencio tal vacuidade que
sou quando nada se apresenta. Durante os intervalos do
meu funcionamenro. Podemos visualizar os modelos pre-
cedentes. 0 modelo agririo e visualizavel como orbita do
sol e da lua. 0 tempo industrial e visualizavel como rio. 0
tempo pas-industrial e visualizavel como campo magne-
tico. E 0 tedio e visualizavel como campo rnagnetico do

qual foram retiradas as limalhas de ferro. Dada a nossa
experiencia do tempo, tal modelo se impoe em todos os
campo. E 0 modelo cibernetico do tempo.

o fundamento do modelo e a experiencia da espera
em tempo vazio. ~e e a experiencia heideggeriana e sar-
triana procuram capta-la. Procuram mostrar que a exis-
rencia e carencia cercada de coisas cheias, demasiadamen-
te cheias de si, e que se precipitam nossa carencia adentro.
Mas tais analises nao captam, como 0 faz a camusiana, 0

absurdo da vacuidade. Sugerem que 0 tempo de espera e
"disponibilidade" seguida de "decisao" e de "engajamen-
to". A experiencia com 0 fo to mato desmente tal analise
da espera. Ao esperarmos destarte somos disponlveis para
o aparelho. Nada podemos decidir, e todo engajamento,
em prol ou contra 0 aparelho, seria absurdo. A espera e
vivenciada como tedio, precisamente por ser intervalo ab-
surdo em funcionamento absurdo.

A espera, 0 tempo parado, revel a que somos fenda.
Ao enfrentarmos 0 nada descobrimos que nada somos.
Que tanto Eu como mundo sac extrapolacoes abstratas
da concreticidade da experiencia do nada. Na espera fa-
zemos "epoche" no sentido husserliano. Pois em tais ins-
tantes captamos a Iuncao dos aparelhos. Funcionam para
preencher as fendas que somos. J a que a experiencia da
vacuidade e a experiencia da morte, podemos reformular
a fun«rao dos aparelhos. Funcionam para divertir-nos da
experiencia da morte. Nas fendas de tal funcionamento a
morte reaparece sob forma de tedio. E os aparelhos born-
bardeiam 0 redio com sensacoes, a fim de reprirni-lo. 0



tedio e 0 inimigo do funcionamento, porque 0 desmasca-
ra. 0 tedio ea desmitificarao do aparelho.

Ha "bossa nova" que canta hmcionario que espera
pelo trern das cinco, enquanto sua mulher 0 espera corn
o jantar, e na sua barriga espera 0 Iilho para nascer e es-
perar 0 trem das cinco. Tal e a descricao feriomenologica
da espera em tempo de funcionamento. E isto que cal-
culam os futurologos, e que os planejadores programam.
Mas, obviamente, tais dlculos e programas nao podem
contar com 0 inesperado. Malgrado as teorias das catas-
trofes, 0 inesperado e imprevisivel. E todo inesperado e
terrihcante. Pois apenas 0 inesperado pode transformar a
nossa forma atual de espera. De modo que esperamos que
o inesperado, a catastrore, aconteca. Esperamos pelo que
nos aterroriza. Em tal espera esperanc;:a e receio se amal-
gamam. Tal e 0 fundamental "equilibrio do terror" sob 0

qual vivemos.

17+ N OSSO receio

144 Pos-historia

Nosso ambience e de estupidez jamais vista. Objetos
tolos nos cercam: canetas plasticas, escova de dentes ele-
trica, revistas ilustradas, propaganda em cartazes. As dis-
cuss6es publicus no dito "rnundo livre" so podem concor-
rer, em estupidez e superficialidade, com a propaganda
nas ditas "dernocracias populates". Se 0 nivel intelectual
do nosso mundo codificado for submetido a urn teste da
inteligencia, constatarernos provavelmente que seu QI
se localiza, na escala de rnedicao, entre idiotismo e creti-
nismo. Tal faro nao e surpreendente. Nosso mundo foi
codificado por aparelhos que sao detinidos coma "idiotas
ultra-rapidos". Pois nada e mais terrtoel que a estupidez.
N ada merece mais ser receado.

Os objetos tolos, os "gadgets", que nos cercam,
programam-nos em dois sentidos diferentes. Somos pro-
gramados a nao podermos sob reviver sem eles. E somos
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programados a nao percebermos a esrupidez deles. So-
mos programados a nao poder viver sem autornoveis, e a
crise do pctroleo ilustra que tal dependencia nossa influi
em rnultiplos campos aparentemente independenres do
transporte. E somos programados a nao perceber que 0

aurornovel e um instrumento de transporte esrupido, e
facilmente substituivel por veiculo mais apropriado. A
primeira prograrnacao tem por efeito que nosso nlvel
intelectual, e com isto nosso nivel estetico e politico, se
degrada. A segunda programacao tem por efeito a incapa-
cidade nossa para concentrarmos a atencao sobre as raizes
da esrupidez que nos cerea: de analisarmos, por exern-
plo, os aspectos episrernologicos e on rologicos da crise
da energia. A sociedade esta em processo de crctinizacao
progressiva, dementia praecox.

Tal dementia e constatavel, sobretudo, nas ditas
"elites". ]amais tamanha quantidade de inreligencia, dis-
ciplina, imaginacao e recursos foi mobilizada para a in-
vencao de objeros roles. ]amais a economia foi planejada
e dirigida com maior estu pidez que atualmente. ] amais as
decisoes politicas e sociais estiveram em maos de pessoas
tao estupidas como 0 sao atualmente. A tradicao historica
ensina que devemos recear as mas intencoes da elite do-
minante, e assume, tacitamcnte, que a elite persegue seus
propositos maliciosos inteligenternente. De modo que a
tradicao vi: na acao revolucionaria a Iura entre 0 Bem e
o Mal, ambos inteligentes. Pois isto e atualrnenre mode-
10 inaplicavel. Os aparelhos e seus funcionarios nao sao
maldosos: sao idioras. E os que os conrestarn nao sao mais

inteligentes. A luta que se irnpoe atualmente e contra a
estupidez, que venha da "direita" ou da "esquerda", E ela
o perigo mortal que nos ameac;:a.

A celebre analise ontol6gica, a qual Heidegger sub-
meteu os instrumentos ("Zeug"), afirma que se trata de
coisas ("Dinge"), que foram produzidas ("erzeugt"), para
atestar 0 homem ("bezeugen"). Que pois os instrumentos
emancipam 0 home m da sua condicao ("Bedingung"). 0
homem produziria "cultura" (conjunro dos instrurnen-
tos), a firn de emancipar-se da "natureza" (conjunto das
coisas). Indubitavelmente sao os gadgets que nos cercam
"instrumenros" no sentido heideggeriano. Atestam que
existimos. Mas em vez de nos emanciparem, program am-
nos. A cultura passou, atualmente, a atestar a estupidez
humana.

A cultura condicionava 0 homem sempre e em toda
parte. A transforrnacao da natureza em cultura tem sido,
sempre e em toda a parte, substituicao de um tipo de con-
dicao por outro tipo. Em vez de recearmos tigres, rece-
amos a policia, e em vez de recearmos secas, receamos a
queda na bolsa. Mas, malgrado isto, 0 engajamento con-
tra a natureza e em prol da cultura tem sido, sempre e em
toda parte, engajamento digno. Isto porque as condicoes
culturais eram, sempre e em toda parte, efetivamente
ernancipatorias se comparadas com as da natureza. Pode-
mos decifrar os instrumentos como "feitos de outros ho-
mens", nao somos obrigados a assumi-los como "dados",
Destarte 0 receio da polfcia e da bolsa pode virar acao re-
volucioriaria que transforma 0 feito. 0 engajamento con-
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tra a natureza e em prol da cultura tern sido, sempre e em
toda parte, engajamento em prol da transforrnacao dos
objetos em instrumentos, e dos instrumentos em meios
de ernancipacao humana. Este e 0 significado do engaja-
mento em liberdade.

Isto nao e mais 0 caso. Os gadgets sac instrumen-
tos que, quando decifrados como "feitos hurnanos", sac
falseados. Sao feisos de aparelhos. Sao resultados de rna-
nipulacao autornatica de coisas, embora tal manipulacao
tenham participado funcionarios especializados. 0 ho-
mem decifrado por detras do gadget nao e 0 seu produtor
("Erzeuger"), mas funcao do aparelho. 0 que decifrarnos,
por detras do gadget, e a estupidez do aparelho. A qual
produz os gadgets ao acaso, se estiverem incluidos no seu
programa. Nao ha "intencionalidade" nos gadgets, ha
jogo do acaso e da necessidade. 0 perigo de tal estupidez
e precisamente que result a em situacoes ndo entendidas. E
que nelas result a automaticamente. Em face de tal cultura
todo engajamento em prol da liberdade deixa de ser en-
gajamento em cultura. Nao apenas nesta cultura, mas em
toda cultura. Ja que toda cultura e projeto que visa esta.

Isto permite a forrnulacao do nosso receio funda-
mental: Receamos que situacoes ndo pretendidas por nin-
guem se realizem ao acaso. E que tal acaso se torne neces-
sario ao longo do jogo dos aparelhos. ~e, por exernplo,
a guerra atornica ecloda. E que ecloda como resultado de
um processo autornatico, nao intluenciavel por intencoes
humanas em nenhuma das suas fases. Teria sido inope-
rante, se uma acao politica profetica tivesse negado os

meios financeiros aos instirutos que pesquisaram a estru-
tura atornica no inlcio do seculo: 0 aparelho cientihco te-
ria desenvolvido fontes de energia diferenres, igualmente
destrutivas. Esta programado para faze-loo Igualmente
inoperante teria sido, se a acao politica onisciente tives-
se irnpedido a pesquisa da ciencia no seculo 18. A nossa
cultura esta programada para a manipulacao objetiva do
mundo, e teria encontrado outro rnetodo para realizar tal
programa. A guerra atornica esta no programa dos apare-
Ihos tecnicos, militates econornicos, politicos, e estes apa-
rclhos estavam no programa da nossa cultura des de 0 seu
projeto inicial. A guerra atornica surgira por acaso, e nao
sera entendida por ninguern, mas surgird inevitavelmente.

o mesmo vale para todos os demais perigos que nos
arneacarn. Para a explosao dernografica, a poluicao, 0 es-
gotamento das rnaterias-prirnas, a robotizacao da hurna-
nidade. Tudo isto esta no programa. Tudo isto e aspecto
da ultima fase do jogo que e a nossa cultura. Tudo Isto e
"situacao de jogo final", para falarmos enxadristicamente.
o que receamos, em suma, e0final dojogo do qual somos
jogadores e pes:as. Dai 0 clima apocaliptico, quiliastico,
no qual vivemos.

E dai, tambern, 0 nosso profundo contrarreuolucio-
narismo. Porque 0 que receamos e 0 progresso inexoravel
da cultura. Engajar-se em liberdade, e mais radicalmen-
te ainda, na sirnples sobrevivencia do homem na face da
Terra, implica atualmente em estrategias para retardar 0

progresso. A reacao e atualmente a unica atitude digna.
Nao mais podemos ser revolucionarios: opor aos progra-
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mas vigentes outros programas. Podemos apenas ser sa-
botadores: jogar areia na rodas do aparelho. Corn efeito:
toda acao a emanciparoria atual e, quando inteligenrc,
acao sabotadora. Tudo, 0 terrorismo, a "tecnica alterna-
tiva", 0 movimento ecologico, 0 das mulheres e dos ho-
mossexuais, das escolas paralelas e das tendencias artisti-
cas, da antifilosofia e da anti-historia, das antimernorias e
das contraculturas, e reacao ao progresso. E tudo que se
comporta progressisticamente age em prol da aceleracao
do progresso, portanto em prol da realizacao do final do
jogo. Toda acao inteligenre e, atualmente, estrategia de
retardamento face a estupidez do progresso. Porque todo
progresso e realizacao de programa, e visa 0 final do jogo.
o rerardamento, a hesitacao, e 0 unico metodo para obs-
tar 0 final do jogo. Nem Cesar nem Espartaco, mas Fabius
cuncraror.

o terror da nossa situacao e 0 fato que as catastro-
fes inevitaveis que nos amea<fam serao produto do acaso.
~e serao desnecessarias, no sentido de nao pretendidas.
Que os program adores dos programas afirmam, de boa fe,
que procuram evita-las. Isto e terrfvel, porque anula as ea-
tegorias do pensamento historico. Para tal pensamento,
"historia" e movimento do "esplrito" oposto ao mundo.
.E, pois, serie de aros deliberados. Historia e fenomenali-
zacao do espirito, rnovimenro da liberdade. Pois a historia
vai se revelando, atualmente, nao movirnento do espiriro,
mas realizacao autornatica de programas. A "historia do
mundo e 0 juiz do rnundo" no sentido de executar pro-
gram as. E tais program as nao sac "sobre-humanos", coma

o sac para 0 pensamento mitico: sac infta-humanos. E
nao sac "objerivos" coma 0 sac para 0 pensamento meca-
nicista: sac esttipidos, projetos humanos que se formulam
em nfveis inferiores ao intelecto. A historia se revel a hu-
mana, mas nao movimento do seu espirito, mas das virtu-
alidades pre-intelectuais do homem.

Nao podemos, pois, engajar-nos na inreligencia hu-
mana contra tais virtualidades pre-intelectuais, nao po-
demos engajar-nos em prol da "razao", porque sabemos
estar a propria razao no programa de tais virtualidades.
Somos contrarrevolucionarios em ambos os sentidos:
receamos tanto 0 antirracionalismo rornantico quanto
o racionalismo ilimunista. Sabemos que ambos estao no
program a, e conhecemos as suas realizacces: 0 fascismo
e a sociedade dos aparelhos. Em outros termos: sabemos
que a inteligencia tern estupidez que a estupidez do cora-
<faoignora. Isto torna ambivalente 0 nosso contrarrevolu-
cionarismo. Somos contra tudo. Nosso engajamento em
liberdade e totalmente negativo.

Isto se manifesta pela ambivalencia do nosso receio.
Desejamos as catastrofes que receamos. E Freud nos tor-
nou conscientes disto, A teoria das catastrofes afirma ser
"catastrofe" aquele ponto na curva da rendencia, no qual
a tendencia muda de estrutura, e passa a ser irnprevisfvel.
Po is desejarnos que tal ponto seja alcancado. "Esperarnos
pelo inesperavel." Porque podemos prever, calcular, fu-
turologizar a curva sem tal ponto, e prevemos 0 final do
jogo. Isto e absurdo. Nao ha nada "alern da catastrofe",
precisamente por ser 0 "alern" imprevisfvel, inesperavel,
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portanto nao apresenravel. 0 nosso clima apocaliptico
nao e cornparavel ao do ana 1000. 0 final do primeiro
milenio esperava pelo Rcino, e, quanto a nos, nada espe-
ramos. Nao adianta "objetivar" nosso receio. Dizendo
que "sernpre ha futuro". Porque "futuro" e categoria exis-
tencial: alern de catastrofe, nao temos futuro.

o desejo da catastrofe (confesso ou irnplicito), esui-
cida. Quando mudam todas as estruturas, quando sac re-
programados rodos os program as, nao existimos. Porque
somos esta estrutura, este programa. Isto se torna obvio
no lema marxista: "transformar 0 homern". Pressupoe
que haja estrutura inalterada: a da dialetica. Nao: quan-
do a aniquilados. 0 desejo da catastrofe nao e desejo de
transforrnacao (revolucionario), mas desejo da morte (re-
acao negra). Ele proprio sintoma do final do jogo. 0 final
do segundo milenio nao e 0 do primeiro.

Vista de "fora", nossa historia se apresenta coma
especie de Orestia. Somos "herois" que se precipitam ao
suicidio predestinado por nossos crimes. Mas vista de
"dentro", se apresenta como realizacao de programa anti-
heroico, cretino. Pode haver algo de mais terrific ante que
urn Edipo cretino?

18. Nossa embriaguez

Em lugar e tempo nenhum tem sido facil a vida hu-
mana, porque tern sido, em toda parte e sempre, vida em
cultura. Pois cultura e simultaneamente des-alienacao e
alienacao, mediacao e encobertura, emancipadora e con-
dicionante. Tal arnbivalencia do arnbiente cultura no
qual 0 homem se encontra cria tens6es extern as, entre
o hornern e seu ambiente, e internas, no interior da sua
consciencia, dificilruente suportaveis. Por isto procura-
yam os homens, em toda parte e sempre, escapar a tal ten-
sac e embriagar-se. Inventavam meios en to rpecen tes. Tais
meios sac caracteristicos da exisrencia humana: 0 homem
nao e apenas ente que produz instrumentos, mas tarn-
bern ente que produz instrurnentos para escapar a tensao
produzida nele pelos seus instrumentos. A arnbivalericia
caracreristica da rclacao "hornern-cultura" caracteriza
rarnbern os entorpecentes que dela resultarn. Do ponto



154 Pcs-hisroria VILEM FLUSSER 155

de vista da cultura SaD eles "venenos", do ponto de vista
de quem os usa SaD "salva-vidas". 0 termo droga exprime
tal ambivalencia: significa veneno e medicina.

As drogas, resultado que SaD da tensao entre 0 ho-
mem e sua cultura, espelham a cultura espedfica da qual
visam escapar. Os opiatos do Oriente Extrerno espelham
a experiencia religiosa de tais cultura: visam proporcio-
nar "ilurninacao" negativa. 0 alcool espelha, de alguma
forma, a nossa cultura, e 0 hachich a islarnica, e isto ex-
plicaria porque 0 Islam proibe alcool e tolera hachich, ao
contrario do que acontece conosco. Caso-limite e exem-
plificado pela cultura mexicana. Trata-se aparentemente
de cultura que tern 0 entorpecente, portanto 0 escape de
si propria, por meta. Cultura que procura negar-se a si
propria pelos cogumelos. Na nossa situacao atual, na qual
a tensao entre nos e a nossa cultura vai se tornando insu-
portavel, isto explicaria 0 fasdnio exercido pela cultura
mexicana.

Dada sua arnbivalencia a posicao ontologica da droga
e escorregadica, E ela meio para superar a mediacao cultu-
ral, e alcancar a vivencia imediata. A droga e mediacdo do
imediato. 0 inebriado alcanca, gra<;:asao alcool, ao hachi-
eh, ao LSD, a experiencia imediata do concreto, vedada
ao sobrio pela barreira da cultura. Alcanca, gra<;:asa tais
meios, a "unio mystica", pela qual se dissolve no concre-
to. Mergulha, gra<;:asa tais artificios, no inefavel, Devido
a tal viscosidade onrologica da droga 0 esperaculo do ine-
briado e nauseabundo aos olhos do sob rio, e sua extase
provoca, no sob rio, repulsa. Porque 0 sobrio reconhece,

no inebriado, a contorcao de rnediacao que visa superar
todas as mediacoes, e destarte reconhece no inebriado as
contorcoes de toda existencia humana, inclusive a sua. 0
espetaculo do inebriado e nauseabundo, porque todos
nos reconhecemos nele.

Por certo: toda consideracao da embriaguez evoca a
questao da loucura e da arte. A primeira sed. aqui recalca-
da, e vibrad. sotto voce. Quan to a segunda, sed. considerada
urn pouco mais tarde. 0 que urge considerar, antes de mais
nada, e a posicdo central que 0 problema da droga vai ocu-
pando na cena da atualidade. Posicao esta jamais ocupada
anteriormente. Aparenternente 0 uso da droga e sintoma
da modihcacao profunda pela qual estamos passando.

E sintoma em dois sentidos: enquanto problema,
e enquanto discussao em torno do problema. Enquanro
discussdo, eis coma a droga se apresenta: Todos forma-
ram opiniao a respeito, embora POllCOS disponham de
inforrnacao suficiente para tanto. Os "bern pensantes"
con den am 0 uso da droga, por ser ele nocivo a "saude"
(entenda-se: integracao na ordem estabelecida). Os "pro-
gressistas" desprezam tal atitude reacionaria, e admitem
que a droga pode proporcionar vivencias novas e incenti-
var a fantasia. Os "bern inforrnados", os que leram publi-
cacoes de divulgacao paraciendfica a respeito, discutem
a diferenca entre drogas "duras" e "moles". Os "horn ens
politicos" procuram tirar proveito da discussao para as
suas finalidades. Os "especialistas" condescendem a ilu-
minar a massa ignara. Os institutos de publimetria publi-
cam estatisticas periodicas sobre 0 consumo da droga, e

I
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sob re as oscilacoes da opiniao publica a respeito. Os me-
dia personalizam 0 problema de maneira sensacionalista.
E, com total desprezo a tudo isto, as drogas vao sendo
produzidas, disrribufdas e consumidas con forme progra-
ma irnplicito na nossa cultura. A discussao fornece, pois,
exernplo da atual superacao da pollrica: 0 programa torna
redundante a "conscientizacao" do problem a, como 0 faz
em outros campos, haja visto 0 problema da energia ato-
mica ou ecologico,

Enquanto problema em si, a questao e esta: ate que
ponto esta a embriaguez no programa atual dos apare-
lhos, e como esta ela programada? 0 que e 0 merodo mais
funcional: que os aparelhos nos programem em estado
sob rio, ou em estado embriagado? Os aparelhos dispoern,
desde ja, de drogas que superam de longe em eliciencia as
atualmente em usa, e as discuridas. Com efeito: embora
tais drogas super-eficien res sejam conhecidas de rnuitos,
nao sao publicamente discutidas. Trata-se, por exemplo,
de produtos quimicos a serem injetados no sistema da
distribuicao da agua, e que garantem um comportamen-
to especihco da sociedade. Ou de rnetodos tecnicos que
perrnitern aos media de programarem os receptores subli-
minarmente. Ou de pilulas que acentuam ou atenuam as
tendencias dos superdotados, dos criminosos, dos rebel-
des ou dos esportistas. Perspectivas inirnaginaveis para a
programacao da sociedade estao, desde ja, aberras.

A vantagem de tal prograrnacao em estado ernbria-
gado e 0 funcionamento sem atriros. A vantagem de pro-
grama<fao em estado sob rio, por rnanipulacoes ideologi-
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cas ou ourras, e 0 funcionamento menos rnecanico e mais
rnaleavel. Na fase atual os aparelhos passam por esdgio de
aprendizado, gra<fas ao qual aprendem automaticamente
qual dos dois rnerodos de prograrnacao e preferivel em
determinados casos. A aprendizagem se da pelo feedba-
ck que nosso comportamento fornece aos aparelhos, 0
problema da droga vai sendo incorporado ao programa au-
tomaticamente.

Em todo caso os aparelhos funcionam em sentido da
despolitizacao da sociedade. Despolitizam objetivamente,
ao conscientizarem a sociedade da futilidade de toda a<fao
polirica, e despolitizarn subjetivamente, ao entorpecerem
a faculdade critica da sociedade. Tais fun<foes da despo-
[itizacao agem como tenazes alicates que esmagam a di-
rnensao politica da existencia hum ana. 0 problema da
droga se situa do lado subjetivo da fun<fao dos aparelhos.
Trata-se de mais um mctodo para enrorpecer a conscien-
cia polltica.

Os aparelhos despolitizarn ao ocuparem 0 espa<fo
publico todo. Privatizarn a republica, ao deformarem
toda acao em funcionamento. As drogas, no enranto, des-
polirizam de forma diterenre. As pessoas drogadas se re-
cusam a participarem do espa<fo publico e retirarn-se para
o espa<fo privado. T ornar droga e um gesto que afasta de
si a republica, que a rejeira. Nao gesto a-politico, como 0 e
o do funcionamento, e gesto antipolitico. 0,drogado nao
apenas nao participa das eleicoes, vora contra. 0 gesto do
drogado nao e gesto de jogador que nao rnais brinca: e ges-
to de jogador que perfura 0 jogo. Os drogados emigram
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das prac;:aspublicas, nao para funcionarem nos aparelhos,
mas para se rerirarern. 0 problema e como recupera-los
pelos aparelhos.

Ha mais grave ainda. 0 gesto do drogado, embora
negador da republica, e publicamente observavel. E gesto
de protesto. Nisto se assemelha ao gesto suicida: aponta
publicamente 0 "alern", nao apenas 0 "alern" da republi-
ca, mas igualmente 0 "alern" dos aparelhos. E escandalo
publico: demonstra a possibilidade de os aparelhos serem
transcendidos. Urge, portanto, do pontO de vista apare-
lhlstico, que a droga seja programada, e transformada em
funcao dos aparelhos. Como se trata de problema recnico
os aparelhos sac aptos a resolve-le.

o problema se torna mais cornplexo, no entanto,
quando se trata da droga espedfica chamada "arte". Nao
ha duvida que se trata de droga. De meio para proporcio-
nar experiencia imediata. De instrurnento para escapar
a ambivalencia insuportavel da mediacao cultural, e de
emigrar para urn "reino rnelhor", conforme diz Schubert
no Lied "Na die Musik" que canta a arte. A viscosidade
ontologica que caracteriza roda droga, caracteriza a arte,
Isto se torna patente se considerarmos os terrnos "art ih-
cial-artfstico" e "artimanha-obra de arte". Mas ha, na arre,
aspecto que falta nas demais drogas. A arte, depois de ter
mediado entre 0 hornern e a exper ierici a imediata, inverre
tal mediacao, e faz corn que 0 irncdiato seja "articulado",
isto e: mediatizado em direcao da cultura. Arrista e ine-
briado que emigra da cultura para reinvadi-la, Recuperar
tal gesto nao e tarefa ficil para os aparelhos. Porque tal
gesto e indispensavel aos aparelhos.

{I
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Trata-se nele de rnovimento que se dirige para 0

"alern" do espac;:opublico rumo ao privado, e que agarra
urn pedaco do espac;:oprivado, urna "experiencia irnedia-
ta", para lanca-lo sobre 0 espac;:opublico em forma codi-
ficada. Tal gesto e interpretduel de varias maneiras, Corno
gesto que apanha "ruido" e 0 transforma em "inforrna-
c;:ao" (interpretac;:ao aparelhistica esta). Ou corno gesto
que transform a "experiencia" em "modelo", Ou corno
gesto de sonhador que transforma "fantasma" em "sfrn-
bolo". Mas, nao importa corno queiramos inrerprerar 0

gesto, trata-se sempre de gesto grac;:asao qual a cultura en-
tra em conrato com a experiencia imediata. A arte e 0 or-
gao sensorial da cultura, por interrnedio do qual ela sorve
o concreto imediato. A viscosidade ambivalente da arte
esta na raiz da viscosidade ambivalente da cultura toda.

Pois tal analise onrologica (apressada), da arte nao
justihca, por certo, deificacao nenhuma do "arrista". Nao
se trata de "criacao ex nihilo". A arte nao e gesto que mer-
gulha no nada para de la volrar carregado de algo. Mergu-
Iha no privado, e publica 0 privado. E 0 proprio privado
e um "algo", a saber: 0 publico recalcado. Nao obstante:
a arte e especie de magia. Ao publicar 0 privado, ao "tor-
nar conscience 0 inconsciente", e ela mediacao do ime-
diato, feito de magia. Pois tal viscosidade ontologica nao
e vivenciada, pelo observador do gesto, coma espetaculo
repugnante, como 0 e nas demais drogas, mas coma "be-
leza". E a cultura nao pode dispensar de tal magia: porque
sem tal fonte de inforrnacao nova, embora ontologica-
mente suspeita, a cultura cairia em entropia.
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Os aparelhos nao podem, na situacao atual, sirn-
plesrnente recuperar 0 gesto da arte, e transforrna-lo em
funcionamento. Se entorpecem tal gesto, cairiam em re-
dundancia por falta de inforrnacao nova. Se recuperassem
a arte, os aparelhos se condenariam a si pr6prios: funcio-
nariam em ponto morto. E os aparelhos estao atualmente
aprendendo tal fato, e 0 fazem automaticarnente. Na me-
dida em que de fato recuperam 0 gesto ardstico, estao eles
eain do na entropia. Acresce-se que 0 gesto ardstico nao se
limita ao terreno rotulado como "arte" pelos aparelhos.
Pelo contrario: tal gesto rnagico ocorre em todos os ter-
renos: na ciencia, na tecnica, na economia, na filosofia.
Em todos tais terrenos ha os inebriados pela "arte", isto e:
os que publicam experiencia privada e criam inforrnacao
nova. Nao bastaria, do ponto de vista aparelhistico, sirn-
plesrnente recuperar tal gesto. Deveriam faze-le em todos
os terrenos do funcionamento. 0 que implicaria em esva-
ziamcnto de todo funcionamento. Por outro lado os apa-
relhos nao podern tolerar que 0 gesro rnagico continue se
processando como se processa. 0 gesto problematiza os
aparelhos.

A razao disto e que 0 gesto re-politiza, Embora sua
primeira fase seja antipolirica, a segunda e erninenternen-
te politica. Com efeiro: a rigor trata-se do unico gesto po-
litico eficienre. Publicar 0 privado eo unico engajamento
na republica que efetivamenre irnplica rransformacao da
republica, porque e 0 unico que a informa. Na medida em
que, pois, os aparelhos permitem tal gesto, poem eles em
perigo sua fun<;:aodes-politizadora.

Nao se ye, atualrnente, como os aparelhos vao resol-
ver 0 problema. Se optarao pela sua pr6pria redundan-
cia, ou pela possibilidade sempre presenre de serem eles
pr6prios recuperados pela abertura do homem rumo ao
irnediatamente concreto. E nessa indecisao da situacao
atual reside a tenue esperan<;:a de podermos, em futuro
imprevisivel, e por carastrofe imprevisivel, retornar em
rnaos os aparelhos.

161



19. Nossa escola

E ela heranca da sociedade pre-industrial. Seu nome,
"chole", significa "lazer". 0 0posto, "ascholia" (ausencia de
lazer), significa "negocio'' (negas:ao de 6cio). Tal desprezo
da vida ativa e valorizacao da vida coriternplativa caracteri-
za a escola. E ela 0 lugar da conternplacao das ideias irnuta-
veis, lugar da teoria. E, como tal, e ela a rneta da vida. Ocupa
a ponta da hierarquia vital que consiste de tres niveis. A
base da piramide e formada pela vida econdmica, a das mu-
lheres e dos escravos. Nela reina 0 ererno retorno da produ-
s:ao-consumo-produs:ao, do rrabalho-cansaco-rrabalho. 0
nivel interrnediario e formado pela vida polirica do cidadao
livre. N ela rein a a linearidade do arco, "bios": 0 progresso a
partir da ideia a ser realizada e da realidade a ser idealizada,
ate a obra, a qual e realizacao de ideia e idealizacao da reali-
dade. 0 nivel superior e formado pela vida contemplativa,
pela escola. N ela reina a filosofia.



ca, e funcionava em prol da industria, isto e, em prol dos
don os das rnaquinas e das decisoes politicas. Isto explica
a divisao da escola em rres niveis: em escola "prirnaria"
destinada a treinar 0 proletariado, em escola "secunda-
ria" destinada a treinar os administradores, e em escola
"superior" destinada a elite burguesa "responsavel" pelo
progresso das obras.

Po is tal escola industrial moderna passa atualmente
por crise. Passa ela a ser superflua, inoperante, e antifun-
cional. Supbjlua, porque os aparelhos program am os fun-
cionamentos da sociedade com metodos superiores aos
disponiveis a escola. Inoperante, porque a escola modern a
tern estrutura inapropriada a estrutura arual do saber e a
do fazer. E antifoncional, porque a escola moderna fun-
ciona mal no interior do sistema comunicol6gico rein an-
te. Eis a razao porque podemos observar em toda parte,
e sobretudo nas escolas "superiores", experiericias que
visam "re-estruturar a escola". 0 que urge, atualmente,
e repensar nao apenas 0 significado de "aprendizagem",
mas sobretudo 0 significado de "reoria".

A escola industrial servia a dois prop6sitos distintos.
Servia a transmissdo de informacoes para futuros agentes
do processo industrial. E servia a elaboraoio de informaroes
que permitam 0 aperfeicoarnenro progressivo dos produ-
tos. Ambos os prop6sitos sac supertluos atualmerite. In-
Iorrnacoes podem ser transmitidas, corn proveito rnaior,
para mernorias artihciais que para mem6rias humanas,
porque as mem6rias ciberneticas armazenam inforrna-
coes em quantidade maior e 0 fazem mais depressa. Nao
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A vida econornica e privada isto e: "privada das
ideias", E vida "idiotica", de "idiotes" = "hornens priva-
dos". A vida politica e publica. As obras realizadas se des-
tinam ao mercado, para serem publicamente trocadas por
outras. A vida conternplariva visa a sabedoria pela visao
das ideias. A economia se justifica apenas por propor-
cionar base para a polirica, e a politica se justifica apenas
por proporcionar base para a filosofia. A vida econornica
perrnite aos "donos" disporern de tempo livre para reali-
zarem obras. E tais obras permirern, a uma elite de fi16-
sofos, a crltica das ideias realizadas imperfeitamente em
tais obras. Em suma: 0 proposito da politica ea escola. Os
fil6sofos que vivem ao nivel da escola sac os reis da so-
ciedade. Sao eles, os "escolasticos", que guiam, durante a
Idade Media, 0 comportamento da sociedade. 0 clero e
escola vitoriosa.

A revolucao industrial deformou a escola. Deturpou
o significado original de "teoria". Deixou ela de ser con-
templacao de ideias irnutaveis, e passou a ser elaboracao
de ideias (rnodelos), sempre mais "adequadas". A vida na
escola deixou de ser contemplativa. Deixou de ser meta
da polirica, porque a teoria passou a ser disciplina a ser-
vico da vida ativa. A hierarquia das formas de vida ficou
reformulada. A escola passou a ser lugar de urn saber a ser-
uico do poder, lugar de preparacao para a vida ativa, Dora-
vante a sociedade nao mais vivia para a sabedoria (a con-
rernplacao, a prece), mas para a realizacao (industrial) de
obras. Pois tal escola desvirtuada passou, durante a Idade
Moderna, a ser 0 lugar da elaboracao da ciencia e da teen i-
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e razoavel querer programar cnres humanos para con-
correrem corn computadores. E intormacoes podem ser
elaboradas, corn proveito maior, por aparelhos ciberne-
ticos que por mentes humanas. Os aparelhos programa-
dos para elaborarem novos modelos corn as inforrnacoes
que lhes sac fornecidas funcionam mais eficientemente.
E ha mais uma vantagem, esta decisiva, que as mem6rias
artificiais possuem em cornparacao corn as humanas: as
mem6rias artificiais esquecem melhor que as human as. A
validade temporal dos modelos vai se tornando sempre
mais curta: modelos melhores vao substituindo os ante-
riores corn rapidez crescen re. De modo que os modelos
aprendidos devem ser esquecidos para darem lugar aos
modelos melhores. Dal a necessidade de reciclagem dos
especialistas. Po is mem6rias ciberneticas sac recicladas
por simples apagamento da inforrnacao precedente. Em
suma: a escola industrial e superflu«, porque as mem6rias
artificiais aprendem melhor, pensam melhor, e esquecem
melhor que as humanas. Os homens devem ser programa-
dos corn outras finalidades.

A escola industrial e estruturada segundo a estrutura
dos discursos da ciencia e da tecnica modern as. Consiste
ela de "ramos", e todo ramo trata de uma "materia" espe-
cifica. Assim 0 "rarno" da fisica trata, na escola, de obje-
tos inanimados, e 0 ramo da biologia de objctos ani ma-
dos. Ha duas excecoes na estrutura escolar, no entanto:
o "rarno" da 16gica e 0 da maternatica. Estes nao tratam
de materias, mas de rnerodos, e cruzam os demais ramos
escolares de maneira perturbadora. Pois a estrutura da ci-

encia e da tecnica nao mais segue as linhas da estrutura
das escolas, Novas disciplinas "formais", nao "rnareriais",
como 0 e a inrorrnatica, a cibernerica, a teoria das decisoes
e dos jogos, vao se estabelecendo e vao ocupando 0 cen-
tro do interesse. Pois tais disciplinas nao cabem nos "currf-
cul os" da escola industrial, ja que "cruzarn" seus ramos. A
escola industrial vai se tornando inoperante, pot·que sua es-
trutura nao mais espelha a estrutura do saber pos-indutrial.

A escola industrial exige do receptor da mensagem
que se dirija rumo ao emissor da mensagem. Isto esta em
coritradicao corn a estrutura comunico16gica da atualida-
de. Atualmen te as mensagens se dirigem rumo ao recep-
tor, invadem 0 seu espas:o privado. As escolas sac teatros,
os media atuais sac anfiteatros que irradiam as suas men-
sagens. A escola industrial e ilha arcaica no oceano das
comunicas:oes da massa. Tornou-se antiji.mcional, porque
funciona em sentido oposto ao do fluxo das mensagens.

Pois tudo isto perrnite visualizar a escola pos-indus-
trial do futuro. Sera ela anfiteatro irradiador de informa-
s:oes em direcao de futuros analistas de program as e pro-
grarnadores, os quais funcionarao em funcao de aparelhos,
Por exemplo: sed ela sistema de TVa cabo que irradiara
a teoria dos conjuntos em vez de irradiar a tabuada, ou
irradiara as regras sinraticas do ingles em vez de irradiar 0

lexico da lingua inglesa. Os futuros funcionarios destarte
informados poderao analisar ou programar computado-
res e "word processors", em vez de calcularem ou falarem
ingles. Desta maneira a escola do futuro nao mais progra-
rnara a sociedade para Funcoes do pensamento mecanico,
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nova. Nesre caso os aparelhos correm 0 perigo de serern
apropriados pelos participantes da futura escola.

A embriaguez criadora, a arte, ocon·em em todas as
disciplinas. Tudo que 0 homem conhece, e faz, e viven-
cia, pode virar beleza, se for inform ado pelo mergulho
no privado. Toda Hecha e bela, se for produro de "arre",
isro e: publicaerao de experiencin concreta, e e por ser
bela que sed "correra" aerodinamicamente, e "boa" para
caca, Sera "obra de arte". Neste sentido 0 home m e ente
"banhado por beleza" (Schiler), ea "kalogatha", 0 saber
que 0 Bern e belo, e a suprerna sabedoria. Pois a escola
do futuro nao podera rapar tal aberrura rumo a beleza
em nenhuma das disciplinas por ela irradiadas, sem cor-
rer 0 risco da propria entropia, e nao podera permitir
tal abertura, sern correr 0 risco da sua propria superaerao
pelo hornern.

A escola industrial conrornou 0 dilerna, ja entao
esboerado, ao instituir as "academias das belas artes". Sao
institutos que visam criar "artistas", isto e, aleijados que
foram amputados da dimensao politica e episremologl.
ea propria do hornem, A contrapartida de tais institutos
sac as escolas superiores cientificas e tecnicas, que visarn
arnpurar a dimensao estetica humana, e criar cientistas e
tecnicos "puros", Destarte a escola industrial conseguiu,
embora problematicamente, recalcar 0 problems da cria-
tividade: encerrou ela a "arre", assim rotulada, em "ghet-
to" divinizado, e conseguiu assim criar, corno unica forma
cultural da hisroria, urn ambiente humano fiio. Haja vis-
to as cidades industriais do seculo 19.
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~I melhor executadas por instrumentos inreligentes, mas
para funcoes do pensamento analitico e programador.

Isto implicata nova transformacdo da posicdo social
da escola. Na sociedade pre-industrial, a escola ocupava
a ponta da hierarquia, na industrial 0 nivel medic, e na
sociedade pos-industrial ocupara ela 0 nivel mais baixo.
Trata-se, com efeito de derradeira desvirtualizacao da es-
cola. Sera ela 0 lugar da prograrnacao de funcionarios em
funcao do funcionamento circular dos aparelhos. Em ter-
mos da filosofia platonica: a escola, originalmente lugar
da filosofia, passou a ser, na sociedade moderna, lugar da
vida ativa, e passara, no futuro, a ser lugar da escravidao
economica do eterno retorno. Pela re-estruturacao da es-
cola todos passarao a ser escravos. A sociedade totalitdria
tera sido estabelecida.

Mas, neste ponto do argumento, ressurge 0 proble-
ma da injormaoio nova, yen tilado no ensaio preceden te
que tratou da droga "arte". A escola do futuro devera ne-
cessariamente permitir abertura rumo a experiencia irne-
diata, sob pen a da sociedade totalitaria cair em entropia.
o dilerna que confronta a prograrnacao aparelhlstica re-
aparece. De duas uma: ou a escola do futuro funcionara
conforme acima esbocado: prograrnara funcionarios para
programarem program as. Neste caso, embora tais progra-
mas sejarn "inforrnacao nova", nao passarao de permuta-
coes de inforrnacoes disponiveis, e os aparelhos girarao
em ponto morto. Ou a escola perrnitira que os recepto-
res das intormacoes se retirem da escola para 0 seu espa-
ero privado, e de la publiquern inforrnacao efetivamente
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Mas, tal estratagema da escola industrial se revelou
falho. 0 isolamento e a esterilizacao da dimensao esre-
tica foram revogados pelos aparelhos. Recuperaram elas
a "arte" sob forma do "design" industrial, da "arte dos
media", e da politologia coma "arte". 0 "artista puro" vi-
rou anacronismo. A unidade originaL do uerdadeiro, bom
e belo ficou restabelecida pelos aparelhos, rnas, desta vez,
sob forma de know-how, da tecnologia. Corn tal esrrategia
os aparelhos procuram recuperar a dimensao criativa do
homem que as amea<;:a.A escola do futuro devera ser ins-
tituto de tecnologia, criatividade a service dos aparelhos.

Mas, tais institutos sac ambiguos do ponto de vista
dos aparelhos. Deverao necessariamente irradiar disci-
plinas flrmais, isto e: proporcionar a visao das estruturas
subjacenres. E isto e "teoria" em significado proximo do
dos antigos. A academia platonica exigia do aluno conhe-
cimento da maternatica e da musica, disciplinas formais
estas. Os institutos tecnologicos futuros exigirao conhe-
cimenro de inforrnatica, cibernetica, teoria dos conjuntos
e dos jogos. Isto proporcionara aos alunos recuo "ironi-
co" corn relacao aos aparelhos e seu funcionamento. E
tal distanciamenro teorico sera convite para 0 mergulho
em direcao da experiencia imediata. Convite a "filosofia",
Por assim dizer: as costas do aparelho, os alunos da es-
cola Iutura transcenderao 0 aparelho. Perceberao des 0

aparelho coma jogo. Serao jogadores corn as regras que
aprendem. Transcenderao a funcao, nao coma 0 produ-
tor de £lImes transcende a fita, mas a transcenderao coma
o filosofo transcende a cidade. Transcenderao 0 aparelho

teoricamente e concretamente. Desrarte os institutos tee-
nologicos podem virar, dialeticamente, academias em
senrido platonico do termo. Podem eles executar a virada
ontologicamente viscosa caracteristica da arte.

Tal virada, se for executada, se manifestara por re-
estruturacao fundamental da escola, esta nao prerendida
pelos aparelhos. De discursiva, passara ela a ser dialogica:
nao mais falara "sob re", mas "corn". As "formas", as es-
truturas subjacentes, deixarao de ser "remas", e passarao
a ser estrategias intersubjetivas. Os participantes da escola
deixarao de ser "prograrnados", e passarao a ser progra-
madores dialogicos dos aparelhos. Ndo mais programardo
programas, mas osproprios aparelbos. Viverao transapare-
lhisticamente. A sociedade totalitaria virara "dernocra-
cia" em sentido jamais imaginado anreriorrnente.

Escola na qual todos sac reis, em vez de serem escra-
vos? Por certo: possibilidade remota, mas possibilidade
que esta no programa dos aparelhos. Sera que tal possi-
bilidade se realizara por acaso, an tes dos aparelhos nos
terem robotizado em suas novas escolas? Ambas as virtu-
alidades estao no programa. 0 programa e contradirorio
neste ponto decisivo. A estrategia da hesitacao se revel a,
portanto, nao totalmenre negativa: retardar 0 progresso
rumo a roborizacao, para permitir ao acaso da democrati-
zacdo espaco e tempo.
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20. N osso relacionamento

Atualmente tendemos a perceber 0 mundo que nos
cerea como sendo conrexto de rela<;:6es,e nao de objetos
ou de processos, como acontecia anteriormente. 0 rnun-
do esta deixando de ser "situacao" ou "evenro", e esta pas-
sando a ser "carnpo". Nao se trata, em tal transforma<;:ao,
de rnudanca apenas dos nossos modelos de conhecimen-
to. 19ualmente esrao mudando nossos model os de experi-
encia: estarnos vivenciando 0 nosso ambiente coma teia.
E isto esta se tornando mais 6bvio quando se trata da nos-
sa vivencia da sociedade que nos cerea.

A sociedade vai sendo vivenciada e captada sempre
mais clanlmente como aquela rcde de rela<;:6esdevido a
qual nao apenas somos 0 que somos, mas devido a qual
somos "tout court". Nao importa 0 que eu seja, 0 sou em
rela<;:aocorn urn outro qualquer, e se me assumo "eu", 0

fa<;:oporque urn outro qllalqller me chama "tu". Sou "pai"
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litizacao massificante. A explicacao de tal consequencia
surpreendente da ontologia relacional esta no modelo
que sustenta nossa nocao de "carnpo". Traca-se de mode-
10 dinarnico complexo. A familia po de servir de exernplo
de coma tal modelo funciona. E concebida enquanto no
composto de relacoes do tipo "pai-filho", "rnarido-espo-
sa", "sogro-genro". Tais relacoes se coimplicam e rarnih-
cam. A relacao "pai-filho" implies a relacao "avo-nero" e a
relacao "irrnao-irrnao ", se ramifica na relacao "tio-primo".
A familia enquanto no de relacoes e por sua vez relaciona-
da corn outros nos que vao formando 0 tecido dinarnico
e sempre carnbiante da sociedade. Toda relacao tern inu-
meros aspectos, emocionais, culturais, economicos, poll-
ticos, biologicos, eticos, jamais esgotiveis. Em suma: a fa-
milia se revel a caixa preta jamais inteirarnente explicavel,
e captavel apenas se concentrarmos a atencao sobre seu
input e output. Revela-se ciberneticamente manipulavel. .

Isto vale para todas as demais categorias sociais,
coma seja "classe", ou "povo". Sao elas reveladas nos de
relacoes que se formam e desformam ao longo de urn jogo
de perrnutacoes, que surgern ao acaso e passam a neces-
sarias para a continuacao do jogo. U ma vez esgotadas
as virtualidades inerentes ao jogo social, a sociedade se
decornpoe, os nos se desfazem, e surge 0 estagio final do
jogo, entropia. Isto e: a sociedade passa a massa amorfa.
De maneira que 0 modelo subjacente a nossa nocao de
"carnpo" nao implica comportamento alrrulstico, mas
comportamento ludico: nao "consciencia polirica", mas
"recnica social e politologia".

em relacao corn meu filho, "chefe" em relacao ao meu em-
pregado, "escritor" em relacao ao rneu leitor, e todas as
demais "defini<foes" do meu esrar-no-mundo sao relacoes
semelhantes que me prendem a rede da sociedade. Se, gra-
<fasa urn esforco de abstracao, conseguir "suspender" to-
das as defini<foes, nao terei descoberto nucleo "absolute"
qualquer que possa charnar a "essencia de mim mesrno"
("alma", "identidade"), mas terei descoberto que 0 terrno
"eu" designa especie de gancho imaginario sob re 0 qual
as relacoes que sou estao penduradas. Descobrirei que,
abstraidas as relacocs que me prendem a rede da socie-
dade, sou estritarnente nada. A visao relacional irnplica
nao apenas na descoberta da vacuidade dos objetos e dos
processos, mas sobrctudo na descoberta da vacuidade da

existencia no mundo.
Pois parece que tal onrologia relacional leva a erica

ea comportamentos altruisticos. Se tudo 0 que sou sao as
relacoes que me prendem ao outro, e se estou me torrian-
do consciente disto, parece que me comportarei em fun-
<faodo outro. E se os pronon1es "eu", "tu", "nos" e "vos"
sao revelados, nao nomes de pessoas, mas de relacoes,
parece que a consciencia vai se "politizar", no sentido de
intersubjetiuidade responsavel para 0 outro e pelo outre.
Isto parece ser a consequencia da ontologia relacional,
porque "relacao" implica a possibilidade de dialogo in-
rersubjetivo, de troca de pergunta e resposta. Onrologia
relacional parece "superacao" do egoismo individualista
por altruismo "superindividualista".

Na realidade, por certo, nao e isto que esta aeon-
tecendo. Estarnos presenciando, pelo contrario, despo-
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Pois nao apenas concebemos a sociedade enquanto
jogo transcendivel e manipulavel: vivemos destarre. Vi-
venciamos nossas relacoes sociais enquanto encontros
casuais, lances de jogo. Isto csta tornando extrernamentc
dinarnico 0 tecido da sociedade. Estamos nos movirncn-
tando no contexto social com irresponsabilidade acelera-
da, e esbarramos, em tal movimento, contra urn nurnero
crescente de "outros". Tal mobilidade social nossa, geo-
gri£lca, econ6mica, informacional, intelectual, sensacio-
nal, vai nos tornando sempre mais ricos, no sentido de
envolver-nos em relacoes sempre mais numerosas. Simul-
tanearnente tal mobilidade vai revel an do sempre melhor
a vacuidade do nucleo no qual tais relacoes se concen-
tram. Estarnos desempenhando urn numero crescente de
papeis no jogo social, e sabemos sempre melhor de tratar-
se, em tais papeis, de mascaras que encobrem nada.

Tal enriquecimento irresponsavel da vida social se
nos a£lgura coma "libcrdade". Somos livres para atar e
desatar inurneras relacoes, e tais relacoes vao se tornando
progressivamente frouxas, pOt-que vao revelando sempre
melhor que fundamentalmente nada atam. De modo que
o enriquecimento crescente das relacoes que somos, tal "li-
berdade" crescente, esra acompanhado da sensacao da soli-
dao crescente. 0 jogo social vai se revelando jogo absurdo,

A razao disto e que 0 modelo de "carnpo" desrniti-
zou a sociedade, amputou suas dirnensoes mit icas e his-
toricas, des-existencializou-a. Isto se torna obvio se con-
siderarmos 0 conceito dafidelidade. E ele dpica categoria
do pensamento finallstico, para 0 qual a sociedade, longe

de jogo relacional, se apresentava como comunidade de
destino, magica e miticamente. Era possivel distinguir-se
nela entre dois tipos de relacao: as predeterminadas e as
livremente assumidas. 0 homem foi jogado, pelo desri-
no, nas relacoes predeterminadas (familia, povo, classe), e
criava, ele proprio, as relacoes livres (amorosas, profissio-
nais, amistosas).

Nao que tais relacoes livrernenre assumidas tivessern
rornpido os designios do destino. Pelo contrario. erarn re-
sultados de gestos que assurnern 0 destino, Se um homem
e uma mulher se encontraram e passaram a se amar um
ao ourro, tal encon tro aparen ternen te casual se foi reve-
Iando predestinado. A relacao que surgiu de tal encontro,
por exernplo 0 casarnenro, era relacao predestinada, mas
era relacao livremente assumida nao obstante. Porque era
relacao baseada em £ldelidade. A fidelidade e a livre esco-
lha do destirio, amor foti. A fidelidade e 0 fundamen to
da liberdade, e aonde nrio hafidelidade, ndo ha liberdade.

Pois atualrnente 0 proprio conceito de fidelidade
passou a ser arcaico e ridiculo. Ocorre em £lImes Kitsch e
em discursos demagogicos, Ainda na Idade Media consti-
tuia a fidelidade a propria materia da qual a sociedade era
feita. Era a £ldelidade que ligava 0 cavalheiro ao soberano,
o rnestrc ao oficio, 0 servo ao scnhor, 0 discipulo ao rnes-
tre, E, sobretudo, ligava 0 homem e a rnulher no casarnen-
to, Atualmente tudo isto nao passa de demagogia. Nao
somos £lds, somos parceiros de jogo: do jogo de bridge, do
jogo sexual, do jogo do funcionamento. Seria sumamente
ridiculo se quisessernos rn an ter a £ldelidade ao aparelho
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Fidelidade, como confianca, e categoria religiosa. A
palavra latina "fides" designa ambos os termos. A fideli-
dade e 0 lado ativo, a conhanca 0 lado passivo da fe. Sou
fiel a Deus, a minha mulher, ao meu amigo, porque te-
nho confianca neles. Pois, dada a crise de confianca, sou
incapaz de rnanter fidelidade. Mas posso engajar-rne sem
confianca. Porque engajamento e ato deliberado de sacri-
ficio do distanciamento crlrico. 0 engajamento atual dos
comunistas conscientes, por exernplo 0 engajamento dos
reus nos processos de Moscou, e disto prova. Ao contra-
rio do que pens am alguns, engajamento nao e categoria
religiosa. E ele gesto de sacrifkio que se sabe absurdo. E
que visa dar significado ao que sabe ser absurdo. Engaja-
menro e gesto de jogador, estrategia deliberada.

Mas, tal analise da nossa existencia em sociedade
nao articula a verdade toda. A nova ontologia relacional,
segundo a qual nos reconhecemos enquanto vacuidades
nas quais se concentram relacoes, sejarn elas "intencio-
nalidades" centdfugas, sejam "incencionalidades" vindas
de fora, implies nova abertura da existencia humana. Se
sabemos sermos vacuidades, e se nos vivenciamos concre-
tamente como tais, e que somos abertos. Abertos rumo
a morte, rumo ao nada, em sentido mais radical que as
gerac;:6espassadas. A sensacao do absurdo que nos invade,
e que forma a base do nosso estar-no-rnundo, nao nos tor-
na a morte. E 0 modelo de "carnpo", 0 da caixa preta, nao
e necessariamente 0 unico do qual podemos nos servir
para captarmos 0 nosso estar-no-mundo. Outro modelo
se oferece.
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no qual estamos funcionando. A fidelidade e relacao pes-
soal, e os aparelhos nao sao pessoas. Nada e pessoa, com
efeito: nem 0 parceito de bridge, nem 0 do casamento.
Tudo e aparelho, caixa preta. Nosso modelo de "carnpo",
resultado da ontologia relacional, elimina 0 conceito de
"pessoa", Somos incapazes da vivencia, e ate da concep-
c;ao, da fidelidade. 0 que irnplica que somos incapazes da
liberdade no significado exisrencial desse termo.

Esta e a razao porque a maioria entre nos nem se-
quer ressente a falra da liberdade. A pequena minoria que
sofre a consciencia do absurdo do jogo social, inventou
o substituto de fidelidade, chamado "engajamento", que
possa proporcionar sensacao de liberdade. Tal minoria
reconhece que liberdade e 0 gesto de assumir responsa-
bilidade, e que isto e a {mica estrategia que da sentido ao
jogo da sociedade. Tal qual a fidelidade, 0 engajamento
assume responsabilidade. Sacrifica a disponibilidade, a
mobilidade social, em prol de espedfico relacionarnen-
to. Mas ha profunda diferenca entre fidelidade e enga-
jarnento. 0 engajamento se fundamenta sobre decisao
deliberada, a fidelidade sobre espontaneidade. Ninguern
se decide para ser fiel: a fidelidade e mantida. Para dize-lo
em termos arcaicos, convenientes ao assunto: engajamen-
to efidelidade sem amor. De maneira que a substituicao
da fidelidade pelo engajamento e sintoma, nao apenas da
nossa incapacidade para 0 amor. E engajamento e gesto de
assumir relacao irnpessoal: engajamo-nos nao em urn ou-
tro (homem on Dens), mas em "objetos" (pensamenros,
atos, movimentos, ideologias).
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Pela abertura que sabemos que somos, e que viven-
ciamos enquanto abertura rumo ao nada, somos capazes
para perceber outras aberturas nas quais reconhecemos
nossa propria abertura. Vacuidades que absorvem a nossa
"intencionalidade", e que projetam suas proprias "inten-
cionalidades" denrro da nossa abertura. Gracras a essa nos-
sa abertura somos capazes, melhor que as geracroes prece-
dentes, reconhecer a nossa propria solidao absurda rumo
a morte nos outros. Nao reconhecer os outros enquanto
"pessoas", por certo, mas reconhecer nossa propria va-
cuidade nos outros. Se tal encontro casual e precioso se
estabelece, somos tornados de embriaguez "sui generis":
reconhecemos a nossa propria morte no outro. Tal em-
briaguez e proxima a proporcionada pela droga "arte".
Trata-se, corn efeito, de ars amatorioa, a qual esta ligada,
subterraneamente, corn a ars moriendi. Precisamente por
vivermos absurdametnte, por sermos incapazes de con-
fiancra e de fidelidade, estamos abertos para tais encontros
embriagantes, raros mas "alterantes", nos quais a solidao
para a rnorte vira solidao participada.

Isto sugere modelo de vivencia e de conhecimento
do outro, fundado sob re a vacuidade, que nao tern parale-
10 no passado. Modelo de fim de jogo. Nao se trata, em tal
modelo, de "querer alterar 0 outro", mas de ser alterado
pelo outro. Nao se trata de modelo "politico" no signifi-
cado historico desse termo. Nao se rrata de modelo para
rnodificar a sociedade. Trata-se, pelo contrario, de mode-
10 que procura captar a alteracrao que se processa em mim
proprio durante tais encontros. Mas nao e por isto que tal

modelo pode ser considerado "privatizante", ou "despoliti-
zante". Pelo contrario: tal modelo perrnite vislumbrar, em-
bora vagamente, novo tipo de relacionamento social, fun-
dado sobre a consciencia do absurdo da existencia humana.

E sumamente incornodo falar-se em tais aspectos.
Incornodo, porque se trata de experiencias concretas, as
quais sao, por derinicao, inarticuliveis. No entanto, nao
e isto que caracteriza a ars amatoria, como toda arte: 0

esforco irnpossivel de articular 0 inarticulavel? Pois creio
que tal arte do amor, em situacao que sabernos absurda, e
a unica resposta da qual dispornos para fazermos face ao
abismo que se abriu debaixo dos nossos pes, e que tal arre
nao pode ser deliberada, mas surge espontaneamente. E
creio ser ela a unica alrernativa ao suicidio, ja que e suici-
dio no outro.



21. Retorno

A transicao da sociedade industrial para a pos-indus-
trial esta se processando no mundo dito "desenvolvido".
Simultaneamente, a grande maioria da humanidade esta
passando por varias fases de industrializac;:ao progressiva.
No "prirneiro mundo" 0 pensamento linear, hist6rico,
fundado em textos, vai sendo desafiado par pensarnen-
to estruturado por c6digos pos-textuais, coma 0 e 0 das
tecnoimagens. No "rerceiro mundo" estao sendo empre-
endidos estorcos para alfabetizar adultos. Nas sociedades
ocidentais a consciencia hist6rica, politica, esra cedendo
lugar a urn novo tipo de consciencia, ainda dificilmenre
caracter iz.ive], As sociedades nao-ocideritais estao procu-
rando, por vezes violentamente, politizar-se e irromper
hist6ria adentro, A atualidade esta marcada por defosa-
gem das formas sociais, das estruturas do pensarnento, dos
nfveis de corisciericia vigentes.
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Nao se trata, no entanto, de coexistencia simultanca
de varias fases. Seria er ro, por exemplo, querer comparar 0

atual renascimento do Islam como 0 nosso proprio seculo
16, Khomeini com Savonarola. Isto porque rodas as fases
atualmente vigentes se coimplicam. Khomeini e Savona-
rola sincronizado com oleodutos ciberneticamente con-
trolados. Tal "overlap" de fases se manifesta tragicamente
na consciencia das elites do terceiro mundo. Se tais elices
aplicam modelos hisroricos para captar a situa<rao atual,
constatam elas sintomas de esgotamento nos centros das
decisoes que manipulam as sociedades neocolonizadas,
e se sentern desafiadas a tomarem as redeas dos everitos.
Se, pelo contrario, aplicam os modelos pos-historicos,
constatam elas 0 absurdo de tal "von tade politica", para a
qual se sabem programadas pelos proprios aparelhos que
visam. A tragedia da sincroniza<rao da defasagem e que 0

primeiro mundo esvaziou 0 futuro do terceiro mundo ao
ter esvaziado a historia. pela sua transforma<rao em jogo.
As elites do terceiro mundo podem, desde ji, observar "in
concreto", em que daria, se fossem "vuoriosas": nao na
emancipa<rao da sua sociedade, mas no totalitarismo dos
aparelhos. E, se tomarem 0 primeiro mundo como exern-
plo a ser evitado, sabem que nenhuma alternativa seria

prefedvel a esta: estio, rodas, no programa.
Tal engrenagem de fases dispares na sociedade e

consciencia atuais pode ser captada, se distinguirmos
entre dois conceitos frequentemente confundidos: 0 do
novo e 0 do jovem. 0 primeiro mundo e caracterizado
pcla emergencia do novo. 0 terceiro mundo e socieda-

de jovern, se cornparada com 0 primeiro. No primeiro
mundo esta surgindo 0 novo homem, com pensamento,
comportamento e cosrnovisao novos, jamais vistos ante-
riorrnerite. No terceiro mundo sac osjovens que marcam
a sociedade. 0 primeiro mundo e senil:jd passou pelas fa-
ses arualrnenre percorridas pelo terceiro, 0 rerceiro mun-
do e arcaico: ainda nao alcancou a fase do primeiro, e esta
rcpetindo fases ja percorridas por este. 0 terceiro rnun-
do e antigo: no sentido dos "antigos gregos". 0 prirneiro
mundo e decadente: no sentido em que 0 helenismo e
decadencia dos antigos gregos. 0 terceiro mundo abri-
ga virtualidades nao realizadas: e pobre em realizacoes e
rico em virtualidades. 0 prirneiro mundo etetuou grande
parte de suas virtualidades: e efetivamente rico e virtual-
mente pobre. A tragedia do jovern na atualidade e que e
virrualrnente velho e a tragedia do novo na atualidade e
que e realizacao do velho.

Considcracao superficial da ceria atual pede levar a
crer que as sociedades jovens sac mais dindrnicas que as
velhas: estao em desenvolvirnento. Isto e erro. 0 novo
que esta ernergindo nas sociedades velhas e precisamente
a consciencia que 0 dinarnismo nao passa de uma das di-
mcnsoes do "real", que 0 processo nao passa de uma das
dirnensoes da estrurura. As velhas sociedades sac mais
dinamicas que as jovens, precisamente porque superaram
o desenvolvimento. A bistoria ndo passa de uma das di-
mensoes da pos-bistoria, e as sociedadcs velhas vivem rnais
historicarnente que as sociedades jovens. A diferenca en-
tre as duas sociedades nao e que as jovens se movirnentern
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mais. A difercnca e que as jovens sociedades que rem fazer
historia, enquanto as velhas ja a tern, nao mais querem fa-
ze-la, mas afazem automaticamente. As jovens sociedades
estao no aquem da hisroria e visam perietra-la. As velhas
sociedades estao na historia e a historia esta nelas, e que-
rem sa/tar alem dela. Para 0 jovem, 0 problem a e 0 futuro
a ser conquistado. Para 0 velho, 0 problema e 0 fururo
realizado, a morte. 0 jovem visa realizar-se, 0 velho faz
face a meta da realizacao: a realidade da morte. A tragedia
do jovem atual e que dispoe de modelos que apontam for-
malmente a meta de toda realizacao: 0 esgotamento das
virtualidades, a entropia, a morte. E 0 novo em tudo isto
e precisamente que 0 velho esgota 0 jovem no interior do
seu projeto. Em outros termos: 0 jovem esra na proximi-
dade da fonte do tempo linear, e 0 novo aponta a origem
do tempo, na qual a linearidade e desvendada apenas uma
das dimensoes da temporalidade. Atualmente 0 novo estd
infectando 0jovem.

De maneira que a contenda entre 0 mundo jovem
eo mundo velho, a qual esta atualmente centralizando 0

interesse, nao passa de sintoma externo de contenda mais
profunda que se passa no interior da consciencia ou sub-
consciencia de todos. A fronteira entre 0 jovem e 0 novo
nao divide apenas a sociedade em "sul" e "norte". Divide,
mais significacivamenre ainda, a consciencia de todos os
conrernporaneos, sejam n6mades africanos, sejam funcio-
narios americanos ou russos. A esquizofrenia atual nao e
apenas coletiva: caracteriza todos nos individualmente.
Nao e que os mais desenvolvidos entre nos tenham "ul-

trapassado" a hisroria. abrigam-na mais acentuadamente
ainda que os que querem polirizar-se. E nao e que os me-
nos desenvolvidos entre nos carecarn da <onsciencia pos-
historica, da consciencin da manipulas:ao objetivante:
sao des vitimas de tal manipulas:ao mais acentuadamente
ainda que os desenvolvidos. A engrenagem sincronizada de
pre-hisrona, hisroria e pos-historia, que caracteriza a atuali-
dade, vai triturando a vivencia, 0 pensamento, e 0 compor-
tamento de todos. Dai sermos desorientados todos.

Se nos agarramos a distincao entre "jovern" e "novo",
podemos pelo menos distinguir entre dois tipos de pro-
blemas que nos desafiam. Entre problemas de jovem, os
quais sao, ipsofocto, problemas anrigos, por exemplo, os
do "crescimento". Dispomos de modelos para enfrenrar
tais problem as. E problemas devidos a cmcrgencia do
novo, por exemplo, 0 da programas:ao. Nao dispornos
de mode1os para enfrentar tais problemas. Pois sao os
problemas novos de objetificas:ao derradeira. Nao "os Ii-
mites do crescimento", rnas "crescimento programado",
riao 0 esgotamente, mas a reciclagem dos recursos, e nao
a opressao do homem pelo homem, mas a guerra nuclear.
A ameaca nao e 0 jovem, a ameaca eo novo.

o novo e horripilanre, nao por ser assim e nao di-
ferente. 0 novo e horripilante por ser novo. 0 novo ho-
rnern, que esta emergindo em torno de nos e no nosso
proprio Intirno, nos causa horror, porque nao consegtli-
mos simpatizar corn ele no significado. exaro desse rerrno.
Nao oscilamos corn a vibracao que e a sua. Seus gestos nao
sao os nossos. Seus modelos nao se enquadram nos nos-

I
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sos. Nao conseguimos decifrar OS codigos pelos quais ele
simboliza 0 mundo. E, na medida em que somos, desde
ja, nos proprios novos hornens, nao conseguimos simpati-
zar conosco. Estamos como que desafinados. Guerra civil
sem precedentes esta sendo travada no nosso in tirno: 0

novo que somos esta se rebelando contra nos. E como se
estivessernos, cada um de nos, passando por agonia que
vivenciamos ora como estigio final de doenca mortal, ora
como parto. 0 novo e horripilante, e nos proprios somos
o novo. Estamos na siruacao de Zeus quando Arena lhe

rompeu 0 cranio.
A irrupcao do novo vai explodindo 0 velho. T odos

os ediflcios mileriares que a hisroria construiu vao des-
moronando. Familia, classe, povo; ciencia, arte, filosofia;
valores, rnetas, crencas: nao importa em que terreno quei-
ramos procurar apoio no velho, tudo esta contaminado
pelo novo. E no lugar de todas estas estru turas veneraveis
estao se erguendo aparelhos programados e program ado-
res. Por certo: somos, desde ja, suficientemente novos,
para nao podermos chorar 0 desaparecimento do velho
vcneravel: nao mais 0 veneramos, tendemos a despreza-
10. Tornou-se ele transparente para 0 nosso olhar desrni-
tizante. Mas tao pouco conseguimos dar as boas vindas
ao novo: somos, ainda, excessivamente velhos para tanto.
Ressenrirnos, no novo, a negacrao do proprio solo no qual
estarnos enraizados. A negacrao do supremo valor da nossa
cultura historica: 0 da dignidade do sujeito humano.

Nao podemos aderir, de boa consciencia. nem ao ve-
lho, nern ao novo, ja que ambos os repugnam. Mas, 0 que

\

podemos fazer e tirar 0 corpo de tal contenda que se passa
na nossa rnente, Dar urn passo para tras da arena, e retor-
nar para a origem da contenda. Trocando .isto em miu-.
dos, podemos recusar-rios a to do engajamento hisrorico,
e a todo funcionamen to nos aparelhos. Por certo: jamais
conscguiremos efetuar in teirarnen te tal retirada. T orres
de marfim sao "residences secondaires" e "datchas" cus-
tosas a ser construidas e mantidas e ruirao no terrernoto
que se prepara, coma ruirao todos os demais edificios e
abrigos. Mas: numerosos mosteiros sobreviveram a irrup-
craodo novo no final da Antiguidade, e foi gracras a eles que
a cultura, como um todo, sobreviveu, Pois 0 proposiro de
tal retorno a base nao e a sobrevivencia do retirante: e a
sobrevivencia do homem no significado que somos progra-
mados a dar a cste terrno enquamo ocidentais desiludidos.

A decisao para retornar e decisao de trocar a solidao
na massa pcla solidao do guarda de faro!' Por aquela soli-
dao no espacro privado, na qual 0 fundamento concreto
rcaparece. Nao, portanro, a solidao privada de quem cul-
tiva seu jardim, mas aquela solidao privada na qual Deus
aparecia aos profetas. 0 retorno aqui visualizado e a rcti-
rada para aquele privado a partir do qual e possivel pelo
mcnos nutrir a esperancra de poder vivenciar 0 concreto,
e articula-lo, Retorno, portamo, para aquela base a parrir
da qual a publicacao e possive!' Retorno para 0 privado
publicavel.

Todos os ensaios precedentes procuraram captar tal
reviravolta do privado em politico, alguns cxplicitamen-
te, a maioria implicitamente. Nolo conscguiram por cerro
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capti-la, dada a viscosidade escorregadica de tal salto do
concreto para 0 simbolo necessariamente abstrato. Nao
obstante: embora os ensaios tenham falhado, continuo
convicto da necessidade de ensaia-los na situacao na qual
estarnos, Continuo convencido que, para quem sofreu na
propria came e no Intimo da mente a tuptura atual do
solo que nos sustenta, a unica atitude digna e a de procu-
rar reconquistar 0 contato perdido com a vivencia con-
creta. E de, em seguida, procurar articular 0 inarticulavel.
Procurar mediar 0 imediato.

o que estamos presenciando e alienacao derradeira
da sociedade toda. Loucura coletiva, inclusive no signifi-
cado psiquiatrico do terrno. E loucura acompanhada de
esrupidez galopante. Por certo: nao podemos "superar"
tal estupidez louca: somos, todos, vitimas. Mas podemos
diagnostici-la, sobretudo em nos mesmos. E tal diagnos-
tico exige ironia critica quanto a nos mesmos, distancia-
mento de si proprio que cada qual e obrigado a efetuar
por si proprio, na solidao de um ensimesmamento que
perfura 0 "si mesrno". Nao vejo ourro metodo que possa
reconstituir base para atitudes humanas futuras, quais-
quer que sejam. Que possa re-inverter os vetores de sig-
nificado do mundo codificado que esta se estabelecendo.
~e possa dar significado ao absurdo que somos. Prirnei-
ro ao absurdo proprio, nosso estar-para-o outro. Nao vejo
ourra atitude polltica na situacao que nos e "dada",

A pos-historia esta raiando. Esta raiando em duas
formas: na da estupidez dos aparelhos programadores,
e na forma da estupidez dos barbaros destruidores de

aparelhos. Mas, em meio de tal mare de alicnacao desen-
freada, continuamos abertos para a realidade concreta, a
qual vivenciamos, atualmen te, sob forma da solidao para
a rnorre. Nao apenas sob forma da nossa propria solidao
para a morre do ourro. A despeito da mare que nos cerea,
e que vai engolindo-nos, estamos abertos para tal reco-
nhecimenro de nos proprios no ourro. Nao mais, por cer-
to, na sociedade, mas na solidao do ensimesmamento. So-
mos, em tal sentido duplamente negativos, abertos para
o amor, que omnia vinet. Por certo: somos programados
para sermos homines ludentes. Mas isto nao implica ne-
cessariamente serrnos programados apenas para sermos
funcionarios robotizados, objeros. Podemos, igualmente,
ser jogadores que jogam em fun<;:ao do outro. Desrarte
podemos, de robos, passar a ser novarnente "imagens de
Deus", pela porta de seruico, Romper a simboliza<;:ao alie-
nada e retornar a experiencia concreta da propria rnorte
no outro. Retornar, em suma, para serrnos homens.
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