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A precessão 
dos simulacros

O  simulacro nunca é  o que oculta a verdade 
—  é  a verdade que oculta que não existe.
O  simulacro é  verdadeiro.

O  Eclesiastes

Se outrora pudemos tomar pela mais bela alegoria da 
simulação a fábula de Borges em que os cartógrafos do 
Império desenham um mapa tão detalhado que acaba por 
cobrir exactamente o território (mas o declínio do império 
assiste ao lento esfarrapar deste mapa e à sua ruína, podendo 
ainda localizar-se alguns fragmentos nos desertos — beleza 
metafísica desta abstracção arruinada, testemunha de um 
orgulho à medida do Império e apodrecendo como uma 
carcaça, regressando à substância do solo, de certo modo 
como o duplo acaba por confundir-se com o real ao enve�
lhecer) — esta fábula está terminada para nós e tem apenas 
o discreto encanto dos simulacros da segunda categoria m.

1. J. Baudrillard, Uéchange symbolique et la mort, «L/ordre des simu 
lacres», Paris, Gallimard, 1975.
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Hoje a abstracção já não é a do mapa, do duplo, do 
espelho ou do conceito. A simulação já não é a simulação de 
um território, de um ser referencial, de uma substância. É a 
geração pelos modelos de um real sem origem nem realidade: 
hiper-real. O território já não precede o mapa, nem lhe sobre�
vive. E agora o mapa que precede o território — precessão 
dos simulacros — é ele que engendra o território cujos frag�
mentos apodrecem lentamente sobre a extensão do mapa. É 
o real, e não o mapa, cujos vestígios subsistem aqui e ali, nos 
desertos que já não são os do Império, mas o nosso. O deserto 
do próprio real.

De facto, mesmo invertida, a fábula é inutilizável. Talvez 
subsista apenas a alegoria do Império. Pois é com o mesmo 
imperialismo que os simuladores actuais tentam fazer coinci�
dir o real, todo o real, com os seus modelos de simulação. 
Mas já não se trata de mapa nem de território. Algo desapare�
ceu: a diferença soberana de um para o outro, que constituía 
o encanto da abstracção. Pois é na diferença que consiste a 
poesia do mapa e o encanto do território, a magia do conceito 
e o encanto do real. Este imaginário da representação, que 
culmina e ao mesmo tempo se afunda no projecto louco dos 
cartógrafos, de uma coextensividade ideal do mapa e do ter�
ritório, desaparece na simulação — cuja operação é nuclear e 
genética e já não especular e discursiva. E toda a metafísica 
que desaparece. Já não existe o espelho do ser e das aparên�
cias, do real e do seu conceito. Já não existe coextensividade 
imaginária: é a miniaturização genética que é a dimensão da 
simulação. O real é produzido a partir de células miniaturiza- 
das, de matrizes e de memórias, de modelos de comando — e 
pode ser reproduzido um número indefinido de vezes a partir 
daí. Já não tem de ser racional, pois já não se compara com 
nenhuma instância, ideal ou negativa. É apenas operacional. 
Na verdade, já não é o real, pois já não está envolto em nenhum 
imaginário. É um hiper-real, produto de síntese irradiando 
modelos combinatórios num hiperespaço sem atmosfera.
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Nesta passagem a um espaço cuja curvatura já nào é a do 
real, nem a da verdade, a era da simulação inicia-se, pois, 
com uma liquidação de todos os referenciais — pior: com a 
sua ressurreição artificial nos sistemas de signos, material 
mais dúctil que o sentido, na medida em que se oferece a 
todos os sistemas de equivalência, a todas as oposições 
binárias, a toda a álgebra combinatória. Já não se trata de 
imitação, nem de dobragem, nem mesmo de paródia. Trata- 
-se de uma substituição no real dos signos do real, isto é, de 
uma operação de dissuasão de todo o processo real pelo seu 
duplo operatório, máquina sinalética mctaestável, progra�
mática, impecável, que oferece todos os signos do real e lhes 
curto-circuita todas as peripécias. O real nunca mais terá 
oportunidade de se produzir — tal é a função vital do modelo 
num sistema de morte, ou antes de ressurreição antecipada 
que não deixa já qualquer hipótese ao próprio acontecimento 
da morte. Hiper-real, doravante ao abrigo do imaginário, 
não deixando lugar senão à recorrência orbital dos modelos 
e à geração simulada das diferenças.

A irreferência divina das imagens

Dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir 
ter o que não se tem. O primeiro refere-se a uma presença, o 
segundo a uma ausência. Mas é mais complicado, pois simular 
não é fingir: «Aquele que finge uma doença pode simples�
mente meter-se na cama e fazer crer que está doente. Aquele 
que simula uma doença determina em si próprio alguns dos 
respectivos sintomas.» (Littré.) Logo fingir, ou dissimular, 
deixam intacto o princípio da realidade: a diferença continua 
a ser clara, está apenas disfarçada, enquanto que a simulação 
põe em causa a diferença do «verdadeiro» e do «falso», do



10 Simulacros e Simulação

«real» e do «imaginário». O simulador está ou não doente, se 
produz «verdadeiros» sintomas? Objectivamente não se pode 
tratá-lo nem como doente nem como não-doente. A psicologia 
e a medicina detêm-se aí perante uma verdade da doença 
que já não pode ser encontrada. Pois se qualquer sintoma 
pode ser «produzido» e já não pode ser aceite como um facto 
da natureza, então toda a doença pode ser considerada 
simulável e simulada e a medicina perde o seu sentido, uma 
vez que só sabe tratar doenças «verdadeiras» pelas suas 
causas objectivas.

A psicossomática evolui de maneira incerta nos confins 
do princípio da doença. Quanto à psicanálise, ela devolve o 
sintoma do domínio orgânico ao domínio inconsciente: este 
é de novo suposto ser «verdadeiro», mais verdadeiro que o 
outro — mas por que é que a simulação se detém às portas 
do inconsciente? Por que é que o «trabalho» do inconsciente 
não há-de poder ser «produzido» do mesmo modo que 
qualquer sintoma da medicina clássica? Os sonhos já o são.

Claro que o médico alienista faz crer que «para cada 
forma de alienação mental existe uma ordem particular na 
sucessão dos sintomas que o simulador ignora e cuja ausência 
não poderia enganar o médico alienista». Isto (que data de 
1865) para salvar a todo o custo o princípio de uma verdade 
e iludir a interrogação que a simulação coloca — ou seja, que 
a verdade, a referência, a causa objectiva deixaram de existir. 
Ora que pode fazer a medicina com o que paira aquém e 
além da doença, aquém e além da saúde, com a reiteração da 
doença num discurso que não é nem verdadeiro nem falso? 
Que pode fazer o psicanalista com a reiteração do inconsciente 
num discurso de simulação que nunca mais pode ser 
desmascarado, já que também não é falso<2)?

2. E que não é susceptível de resolução na transparência. É o enredar 
destes dois discursos que torna a psicanálise interminável.
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Que pode fazer o exército com os simuladores? Tradi�
cionalmente desmascara-os e pune-os, segundo um princípio 
claro de localização. Hoje o exército pode dar como incapaz 
para o serviço militar um bom simulador como sendo exac- 
tamente equivalente a um homossexual, a um cardíaco ou 
a um louco «verdadeiros». Até mesmo a psicologia militar 
recua diante das clarezas cartesianas e hesita em fazer a 
distinção do falso e do verdadeiro, do sintoma «produzido» 
e do sintoma autêntico. «Se ele imita tão bem um louco é 
porque o é.» E não deixa de ter razão: neste sentido todos os 
loucos simulam e esta indistinção é a pior das subversões. E 
contra ela que a razão clássica se armou com todas as suas 
categorias. Mas é ela hoje em dia que de novo as ultrapassa 
e submerge o princípio de verdade.

Para além da medicina e do exército, terrenos de eleição 
da simulação, a questão prende-se com a religião e com o 
simulacro da divindade: «Eu proibi a existência nos templos 
de qualquer simulacro porque a divindade que anima a 
natureza não pode ser representada.» Na verdade pode se�
do. Mas em que é que se torna quando se divulga em ícones, 
quando se desmultiplica em simulacros? Continua a ser a 
instância suprema que simplesmente se encarna nas imagens, 
numa teologia visível? Ou será que se volatiliza nos 
simulacros que, só eles, ostentam o seu fausto e poder de 
fascinação — com o aparato visível dos ícones substituindo- 
-se à Ideia pura e inteligível de Deus? Era disso justamente 
que tinham receio os iconoclastas, cuja querela milenária é 
ainda hoje a nossa0>. É precisamente porque estes apresen�
tavam esta omnipotência dos simulacros, esta faculdade que 
têm de apagar Deus da consciência dos homens e esta verdade 
que deixam entrever, destruidora, aniquiladora, de que no 
fundo Deus nunca existiu, que nunca existiu nada senão o

3. Cf. M. Pemiola, ícones, Visions, Simulacres, pág. 39.
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simulacro c mesmo que o próprio Deus nunca foi senão o 
seu próprio simulacro — daí vinha a sua raiva em destruir as 
imagens. Se eles tivessem podido acreditar que estas apenas 
ocultavam ou disfarçavam a Ideia de Deus segundo Platão, 
não haveria motivo para as destruir. Pode viver-se com a 
ideia de uma verdade alterada. Mas o seu desespero meta�
físico provinha da ideia de que as imagens não escondiam 
absolutamente nada e de que, em suma, não eram imagens 
mas de facto simulacros perfeitos, para sempre radiantes no 
seu fascínio próprio. Ora é preciso conjurar a todo o custo 
esta morte do referencial divino.

Vemos assim que os iconoclastas, acusados de desprezar 
e negar as imagens, eram os que lhes davam o seu justo 
valor, ao contrário dos iconolatras, que nelas apenas viam 
reflexos e se contentavam em venerar Deus em filigrana. 
Mas podemos dizer, contrariamente, que os iconolatras foram 
os espíritos mais modernos, mais aventureiros, uma vez que, 
sob a luz de uma transparição de Deus no espelho das 
imagens, representavam já a sua morte e a sua desaparição 
na epifania das suas representações (das quais talvez sou�
bessem que já não representavam nada, que eram um jogo 
puro, mas que era esse precisa mente o grande jogo — sabendo 
também que é perigoso desmascarar as imagens, já que elas 
dissimulam que não há nada por detrás delas. Assim farão 
os Jesuítas, que fundarão a sua política sobre a desaparição 
virtual de Deus e a manipulação mundana e espcctacular 
das consciências — desvanecimento de Deus na epifania do 
poder — fim da transcendência que já não serve senão de 
alibi a uma estratégia completamente livre das influências e 
dos signos. Por trás do barroco das imagens esconde-se a 
eminência parda da política.

Assim a questão terá sempre sido o poder assassino das 
imagens, assassinas do real, assassinas do seu próprio modelo, 
como os ícones de Bizâncio o podiam ser da identidade 
divina. A este poder assassino opõe-se o das representações
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como poder dialéctico, mediação visível e inteligível do Real. 
Toda a fé e a boa fé ocidental se empenharam nesta aposta da 
representação: que um signo possa remeter para a profun�
didade do sentido, que um signo possa trocar-se por sentido 
e que alguma coisa sirva de caução a esta troca — Deus, 
certamente. Mas e se o próprio Deus pode ser simulado, isto 
é, reduzir-se aos signos que o provam? Então todo o sistema 
perde a força da gravidade, ele próprio não é mais que um 
gigantesco simulacro — não irreal, mas simulacro, isto é, 
nunca mais passível de ser trocado por real, mas trocando-se 
em si mesmo, num circuito ininterrupto cujas referência e 
circunferência se encontram em lado nenhum.

Assim é a simulação, naquilo em que se opõe à represen�
tação. Esta parte do princípio de equivalência do signo e do 
real (mesmo se esta equivalência é utópica, é um axioma fun�
damental). A simulação parte, ao contrário da utopia, do prin�
cípio de equivalência, parte da negação radical do signo como 
valor, parte do signo como reversão e aniquilamento de toda 
a referência. Enquanto que a representação tenta absorver a 
simulação interpretando-a como falsa representação, a simu�
lação envolve todo o próprio edifício da representação como 
simulacro.

Seriam estas as fases sucessivas da imagem:

-  ela é o reflexo de uma realidade profunda
-  ela mascara e deforma uma realidade profunda
-  ela mascara a ausência de realidade profunda
-  ela não tem relação com qualquer realidade: ela é o seu 

próprio simulacro puro.

No primeiro caso, a imagem é uma boa aparência — a 
representação é do domínio do sacramento. No segundo, é 
uma má aparência — do domínio do malefício. No terceiro, 
finge ser uma aparência — é do domínio do sortilégio. No 
quarto, já não é de todo do domínio da aparência, mas da 
simulação.
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A passagem dos signos que dissimulam alguma coisa aos 
signos que dissimulam que não há nada, marca a viragem 
decisiva. Os primeiros referem-se a uma teologia da verdade 
e do segredo (de que faz ainda parte a ideologia). Os segundos 
inauguram a era dos simulacros e da simulação, onde já não 
existe Deus para reconhecer os seus, onde já não existe Juízo 
Final para separar o falso do verdadeiro, o real da sua res�
surreição artificial, pois tudo está já antecipadamente morto 
e ressuscitado.

Quando o real já não é o que-era, a nostalgia assume todo 
o seu sentido. Sobrevalorização dos mitos de origem e dos 
signos de realidade. Sobrevalorização de verdade, de objec- 
tividade e de autenticidade de segundo plano. Escalada do 
verdadeiro, do vivido, ressurreição do figurativo onde o 
objecto e a substância desapareceram. Produção desenfreada 
de real e de referencial, paralela e superior ao desenfreamento 
da produção material: assim surge a simulação na fase que 
nos interessa — uma estratégia de real, de neo-real e de 
hiper-real, que faz por todo o lado a dobragem de uma 
estratégia de dissuasão.

Ramsés ou a ressurreição cor-de-rosa

A etnologia roçou a morte paradoxal no dia de 1971 em 
que o Governo das Filipinas decidiu devolver ao seu primi- 
tivismo, fora do alcance dos colonos, dos turistas e dos etnó�
logos, as escassas dezenas de Tasaday, recentemente desco�
bertos no fundo da selva onde tinham vivido durante oito 
séculos sem contacto com o resto da espécie. E isto por 
iniciativa dos próprios antropólogos, que viram os indígenas 
decompor-se imediatamente, ao seu contacto, como uma 
múmia ao ar livre.
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Para que a etnologia viva é preciso que o seu objecto 
morra, o qual se vinga morrendo por ter sido «descoberto» e 
desafia com a sua morte a ciência que o quer apreender.

Não vive toda a ciência nesse plano inclinado paradoxal 
a que a votam a evanescência do seu objecto na sua própria 
apreensão e a reversão impiedosa que sobre ela exerce esse 
objecto morto? Como Orfeu, ela volta-se sempre cedo de 
mais e, como Eurídice, o seu objecto recai no Inferno.

Foi contra esse inferno do paradoxo que os etnólogos 
quiseram premunir-se ao voltarem a fechar o cordão de 
segurança da floresta virgem em redor dos Tasaday. Ninguém 
mais ai tocará: o jazigo volta a fechar-se como uma mina. A 
ciência perde com isso um capital precioso mas o objecto 
será salvo, perdido para ela, mas intacto na sua «virgindade». 
Não se trata de um sacrifício (a ciência nunca se sacrifica, é 
sempre assassina), mas do sacrifício simulado do seu objecto 
a fim de salvar o seu princípio de realidade. O Tasaday 
congelado na sua essência natural vai servir-lhe de alibi 
perfeito, de caução eterna. Aqui começa uma antietnologia 
que nunca mais acabará e da qual Jaulin, Castaheda, Clastres 
constituem alguns testemunhos. Em todo o caso, a evolução 
lógica de uma ciência é de se distanciar cada vez mais do seu 
objecto até passar sem ele: a sua autonomia não pode ser 
mais fantástica, atinge a sua forma pura. O índio assim 
devolvido ao ghetto, no sepulcro de vidro da floresta virgem, 
volta a ser o modelo de simulação de todos os índios possíveis 
de antes da etnologia. Esta dá-se assim ao luxo de se encarnar 
para lá de si própria, na realidade «bruta» destes índios 
inteiramente inventados por ela — selvagens que devem à 
etnologia o serem ainda selvagens: que reviravolta, que 
triunfo para esta ciência que parecia votada a destruí-los!

Claro que esses selvagens são póstumos: gelados, crioge- 
nizados, esterilizados, protegidos até à morte, tornaram-se 
simulacros referenciais e a própria ciência se tomou simulação 
pura. O mesmo em Creusot, no âmbito do museu «sem
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fronteiras» onde se museificaram no local, como testemunhas 
«históricas» da sua época bairros operários inteiros, zonas 
metalúrgicas vivas, uma cultura completa, homens, mulheres, 
crianças incluídos — gestos, linguagens, costumes incluídos, 
fossilizados vivos como num instantâneo. O museu, em vez 
de estar circunscrito como lugar geométrico, está agora em 
toda a parte, como uma dimensão da vida. Assim, a etnologia, 
em vez de se circunscrever como uma ciência objectiva, vai 
doravante, liberta do seu objecto, generalizar-se a todas as 
coisas vivas e tornar-se invisível, como uma quarta dimensão 
presente em toda a parte, a do simulacro. Somos todos Tasaday, 
índios que tornaram a ser o que eram, ou seja, tais como em 
si próprios a etnologia os mudou — índios simulacros que 
proclamam enfim a verdade universal da etnologia.

Todos passámos vivos para a luz espectral da etnologia, 
ou da antietnologia, que não é mais que a forma pura da 
etnologia triunfal, sob o signo das diferenças mortas e da 
ressurreição das diferenças. E, pois, de uma grande ingenui�
dade ir procurar a etnologia junto dos selvagens ou num 
qualquer Terceiro Mundo — ela está aqui, em toda a parte, 
nas metrópoles, nos Brancos, num mundo inteiramente recen�
seado, analisado, depois ressuscitado artificialmente sob as 
espécies do real, num mundo da simulação, da alucinação da 
verdade, da chantagem com o real, do assassínio de toda a 
forma simbólica e da sua retrospecção histérica, histórica — 
assassínio que os selvagens, noblesse oblige, foram os primeiros 
a pagar, mas que desde há muito se estendeu a todas as 
sociedades ocidentais.

Mas ao mesmo tempo a etnologia dá-nos a sua única e 
última lição, o segredo que a mata (e que os selvagens 
conhecem bem melhor que ela): a vingança do morto.

O encarceramento do objecto científico é  igual ao dos 
loucos e dos mortos. E da mesma maneira que toda a socie�
dade está irremediavelmente contaminada por este espelho 
da loucura que ela entregou a si própria, a ciência não pode
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senão morrer contaminada pela morte deste objecto que é o 
seu espelho inverso. Aparentemente é ela que o domina mas 
é ele que a investe em profundidade, segundo uma reversão 
inconsciente, dando apenas respostas mortas e circulares a 
uma interrogação morta e circular.

Nada muda quando a sociedade quebra o espelho da 
loucura (abole os asilos, dá a palavra aos loucos, etc.) nem 
quando a ciência parece quebrar o espelho da sua objectivi- 
dade (abolir-se diante do seu objecto, como Castaneda, etc.) 
e inclinar-se perante as «diferenças». A forma do encarce�
ramento sucede a de um dispositivo inumerável, difractado, 
desmultiplicado. À medida que a etnologia se afunda na sua 
instituição clássica, ela persiste numa antietnologia cuja tarefa 
consiste em reinjectar por toda a parte diferença-ficção, sel�
vagem-ficção, para esconder que é este mundo, o nosso, que 
voltou a tornar-se selvagem à sua maneira, isto é, devastado 
pela diferença e pela morte.

E também assim, a pretexto de preservar o original, se 
proíbe o acesso de visitantes às grutas de Lascaux, mas que 
se construiu a réplica exacta a quinhentos metros de distân�
cia, para que todos possam vê-las (dá-se uma olhadela à 
gruta autêntica pelo postigo e depois visita-se o todo recons�
truído). É possível que a própria recordação das grutas de 
origem se desvaneça no espírito das gerações futuras, mas 
desde já não há diferença: o desdobramento basta para as 
remeter para o domínio do artificial.

Assim, toda a ciência e a técnica se mobilizaram recente�
mente para salvar a múmia de Ramsés II, depois de a terem 
deixado apodrecer durante algumas dezenas de anos no 
fundo de um museu. O Ocidente foi tomado de pânico perante 
a ideia de não poder salvar o que a ordem simbólica tinha 
sabido conservar durante quarenta séculos, mas longe do 
olhar e da luz. Ramsés não significa nada para nós, apenas a 
múmia é de um valor incalculável, pois é ela que garante que 
a acumulação tem um sentido. É toda a nossa cultura linear
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e acumulativa que se desmorona se não pudermos armazenar 
o passado à luz do dia. Para isso é preciso fazer sair os faraós 
da sua tumba e as múmias do seu silêncio. Para isso é preciso 
exumá-las e prestar-lhes honras militares. Elas são simulta�
neamente presa da ciência e dos vermes. Só o segredo absoluto 
lhes assegurava este poder milenário — domínio da podridão 
que significava o domínio do ciclo total das trocas com a 
morte. Nós não sabemos senão colocar a nossa ciência ao 
serviço da reparação da múmia, isto é, restaurar uma ordem 
visível, enquanto que o embalsamento era um trabalho mítico 
que pretendia imortalizar uma dimensão oculta.

Precisamos de um passado visível, um continuum visí�
vel, um mito visível da origem, que nos tranquilize sobre os 
nossos fins. É que no fundo nunca acreditámos nisso. Daí 
essa cena histórica da recepção da múmia no Aeroporto de 
Orly. Porque Ramsés era uma figura despótica e militar? 
Decerto. Mas sobretudo porque a nossa cultura sonha, por 
detrás desse poder defunto que tenta anexar, com uma 
ordem que não tenha nada que ver com ela, e sonha com isso 
porque a exterminou exumando-a como o seu próprio passado.

Estamos fascinados com Ramsés como os cristãos da 
Renascença o estavam com os índios da América, esses seres 
(humanos?) que nunca tinham conhecido a palavra de Cristo. 
Houve assim, nos princípios da colonização, um momento 
de estupor e deslumbramento perante a própria possibilidade 
de escapar à lei universal do Evangelho. Então, das duas, 
uma: ou se admitia que essa lei não era universal ou se exter�
minavam os índios para apagar as provas. De uma maneira 
geral contentaram -se com convertê-los ou mesmo sim �
plesmente em descobri-los, o que bastaria para a sua exter�
minação lenta.

Deste modo terá bastado exumar Ramsés para o extermi�
nar ao museificar: é que as múmias não apodrecem com os 
vermes: elas morrem por transumarem de uma ordem lenta 
do simbólico, senhora da podridão e da morte, para uma
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ordem da história, da ciência e do museu, a nossa, que já não 
domina nada, que só sabe votar o que a procedeu à podridão 
e à morte e tentar em seguida ressuscitá-lo pela ciência. 
Violência irreparável para com todos os segredos, violência 
de uma civilização sem segredo, ódio de toda uma civilização 
contra as suas próprias bases.

E tal como a etnologia, fingindo desligar-se do seu objecto 
para melhor se afirmar na sua forma pura, assim a desmu- 
seificação não é senão uma espiral a mais na artificialidade. 
Testemunha disso é o claustro de S. Miguel de Cuxa, que vai 
ser repatriado com grandes despesas pelos Cloysters de Nova 
Iorque, para ser reinstalado no «seu local original». E todos 
aplaudem esta restituição (como na «operação experimental 
de reconquista dos passeios» dos Champs Elysées!). Ora se a 
exportação dos capitéis foi com efeito um acto arbitrário, se 
os Cloysters de Nova Iorque são bem um mosaico artificial 
de todas as culturas (segundo uma lógica de centralização 
capitalista do valor), a reimportação para o local de origem, 
essa é ainda mais artificial: é o simulacro total que se junta à 
«realidade» mediante uma circunvolução completa.

O claustro tivera de ficar em Nova Iorque num ambiente 
simulado que pelo menos não enganava ninguém. Repatriá- 
-lo é apenas um subterfúgio adicional para fazer de conta 
que nada se passou e gozar a alucinação retrospectiva.

Assim se gabam os Americanos de ter conseguido voltar a 
igualar o número de índios existente antes da Conquista. Apa- 
ga-se tudo e recomeça-se. Gabam-se mesmo de fazer melhor 
e de ultrapassar o número original. Será a prova da superio�
ridade da civilização: ela produzirá mais índios que os que 
estes eram capazes de produzir. (Com uma irrisão sinistra, 
esta superprodução é ainda ela uma forma de os destruir: é 
que a cultura índia, como toda a cultura tribal, baseia-se na 
limitação do grupo e na recusa de todo o crescimento «livre», 
como se vê em Ishi. Há aí, pois, na sua «promoção» demo�
gráfica, mais um passo para a exterminação simbólica.
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Assim, vivemos por toda a parte num  universo estra�
nhamente semelhante ao original — as coisas sào aí dobradas 
pelo seu próprio cenário. Mas este duplo não significa, como 
na tradição, a iminência da sua morte — elas estão já expur�
gadas da sua morte e melhor ainda que da sua vida: mais 
sorridentes, mais autênticas, na luz do seu modelo, como os 
rostos dos funeral homes.

Hiper-real e imaginário

A Disneylândia é um modelo perfeito de todos os tipos de 
simulacros confundidos. É antes de mais um jogo de ilusões 
e de fantasmas: os Piratas, a Fronteira, o Future World, etc. 
Supõe-se que este mundo imaginário constitui o êxito da ope�
ração. Mas o que atrai as multidões é sem  dúvida muito mais 
o microcosmos social, o gozo religioso, miniaturizado da Amé�
rica real, dos seus constrangimentos e das suas alegrias. Esta- 
ciona-se no exterior, faz-se a bicha no interior, é-se totalmente 
abandonado à saída. A única fantasmagoria neste mundo 
imaginário é a da ternura e do calor inerente à multidão e a 
de um número suficiente e excessivo áegadgets  próprios para 
manter o efeito multitudinário. O  contraste com a solidão 
absoluta do parque de estacionamento— verdadeiro campo 
de concentração — é total. Ou antes: no interior todo um 
leque de gadgets magnetizam  a multidão em dois fluxos 
dirigidos — no exterior, solidão dirigida para um únicogadget: 
o automóvel. Por uma extraordinária coincidência (mas isso 
resulta sem dúvida do encantamento próprio a este universo) 
este mundo infantil congelado foi concebido e realizado por 
um homem , ele próprio hoje em  dia criogenizado: Walt 
Disney, que espera a ressurreição a 180 graus negativos.

Na Disneylândia desenha-se, pois, por toda a parte, o perfil 
objectivo da América, até na morfologia dos indivíduos e da
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multidão. Todos os valores são aí exaltados pela miniatura e 
pela banda desenhada. Embalsamados e pacificados. Donde 
a possibilidade (L. Marin fê-lo muito bem em Utopiques, jeux 
d'espaces) de uma análise ideológica da Disneylândia: selecção 
do american ivay of life, panegírico dos valores americanos, 
transposição idealizada de uma realidade contraditória. 
Decerto. Mas isto esconde uma outra coisa e esta trama 
«ideológica» serve ela própria de cobertura a uma simulação 
de terceira categoria: a Disneylândia existe para esconder que 
é o país «real», toda a América «real» que é a Disneylândia 
(de certo modo como as prisões existem  para esconder que é 
todo o social, na sua omnipresença banal, que é carceral). A 
Disneylândia é  colocada como imaginário a fim de fazer crer 
que o resto é real, quando toda Ix>s Angeles e a América que 
a rodeia já não são reais, mas do domínio do hiper-real e da 
simulação. Já não se trata de uma representação falsa da rea�
lidade (a ideologia), trata-se de esconder que o real já não é 
o real e portanto de salvaguardar o princípio de realidade.

O  imaginário da Disneylândia não é verdadeiro nem falso, 
é uma máquina de dissuasão encenada para regenerar no 
plano oposto a ficção do real. Daí a debilidade deste imaginá�
rio, a sua degenerescência infantil. O  mundo quer-se infantil 
para fazer crer que os adultos estão noutra parte, no mundo 
«real», e para esconder que a verdadeira infantilidade está 
em toda a parte, é a dos próprios adultos que vêm aqui fingir 
que são crianças para iludir a sua infantilidade real.

De resto, a Disneylândia não é caso único. Enchanted 
Village, Magic Mountain, Marine World: Los Angeles está 
cercada desta espécie de centrais imaginárias que alimentam 
com o real, em  energia do real, uma cidade cujo mistério 
consiste justamente em  não ser mais que uma rede de 
circulação incessante, irreal —  cidade de uma extensão 
fabulosa, mas sem espaço, sem  dimensões. Tal como as 
centrais eléctricas e atómicas, tal como os estúdios de cinema, 
esta cidade, não sendo ela própria mais que um imenso
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cenário e um travelling perpétuo, tem necessidade deste velho 
imaginário como de um sistema simpático, feito de sinais de 
infância e de fantasmas falsificados.

Disneylândia um espaço de regeneração do imaginário 
como noutros sítios, e mesmo aqui, as fábricas de tratamento 
de detritos. Por toda a parte, hoje em dia, é preciso reciclar os 
detritos, os sonhos, os fantasmas; o imaginário histórico, 
feérico, lendário das crianças e dos adultos é um detrito, o 
primeiro grande resíduo tóxico de uma civilização hiper- 
real. A Disneylândia é o protótipo desta função nova no 
plano mental. Mas do mesmo tipo são todos os instintos de 
reciclagem  sexual, psíquica, somática, que pululam na 
Califórnia. As pessoas já não se olham, mas existem institutos 
para isso. Já não se tocam, mas existe a contactoterapia. Já 
não andam, mas fazem jogging, etc. Por toda a parte se 
reciclam as faculdades perdidas, ou o corpo perdido, ou a 
sociabilidade perdida, ou o gosto perdido pela comida. 
Reinventa-se a penúria, a ascese, a naturalidade selvagem 
desaparecida: natural food, health food, yoga\  Verifica-se, mas 
ao segundo nível, a ideia de Marshall Shalins, segundo o 
qual é a economia de mercado, e de maneira nenhuma a 
natureza, que segrega a penúria: aqui, nos confins sofisticados 
de uma economia de mercado triunfante, reinventa-se uma 
penúria/signo, uma penúria/simulacro, um comportamento 
simulado de subdesenvolvido (inclusive na adopção das teses 
marxistas) que, sob uma capa de ecologia, de crise energética 
e de crítica do capital, acrescenta uma última auréola esotérica 
ao triunfo de uma cultura exotérica. Contudo, talvez uma 
catástrofe mental, uma implosão e uma involuçào mental 
sem precedentes espreitem um sistema deste género, cujos 
sinais visíveis seriam essa obesidade estranha, ou a incrível 
coabitação das teorias e das práticas mais bizarras, em 
resposta à improvável coligação de luxo, do céu e do dinheiro, 
à improvável materialização luxuosa da vida e às contradições 
que é impossível encontrar.
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O encantamento político

Watergate. O mesmo cenário que na Disneylândia (efeito 
de imaginário escondendo que não há mais realidade além 
como aquém dos limites do perímetro artificial): aqui efeito 
de escândalo escondendo que não há qualquer diferença 
entre os factos e a sua denúncia (métodos idênticos por parte 
dos homens da CIA e dos jornalistas do Washington Post). A 
mesma operação, tendente a regenerar através do escândalo 
um princípio moral e político, através do imaginário um 
princípio de realidade em dissipação.

A denúncia do escândalo é sempre uma homenagem que se 
rende à lei. E Watergate conseguiu sobretudo impor a ideia 
de que Watergate era um escândalo — nesse sentido foi uma 
operação de intoxicação prodigiosa. Uma boa dose de rein- 
jecção de moral política à escala mundial. Poder-se-ia dizer, 
como Bourdieu: «O que é próprio a toda a correlação de 
forças é dissimular-se enquanto tal e não assumir toda a sua 
força senão porque se dissimula enquanto tal», entendendo- 
-o assim: o capital, imoral e sem escrúpulos, só pode exercer- 
-se por detrás de uma superstrutura moral, e quem quer que 
seja que regenere esta moralidade pública (pela indignação, 
pela denúncia, etc.) trabalha espontaneamente para a ordem 
do capital. Foi esse o caso dos jornalistas do Washington Post.

Mas isto não seria ainda senão a fórmula da ideologia e, 
quando Bourdieu a enuncia, subentende a «correlação de 
forças» como verdade da dominação capitalista e denuncia 
esta mesma correlação de forças como escândalo — está, 
pois, na mesma posição determinista e moralista dos jorna�
listas do Washington Post. Faz o mesmo trabalho de resgate 
e de relançamento de uma ordem moral, de uma ordem 
de verdade em que se engendra a verdadeira violência sim�
bólica da ordem social, bem para além de todas as correla�
ções de forças que não são mais que a sua configuração
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movente e indiferente na consciência moral e política dos 
homens. Tudo o que o capital nos pede é que o recebamos 
como tradicional ou que o combatamos em nome da mora�
lidade. Pois é a mesma coisa, o que pode ver-se sob uma outra 
forma: outrora tentava-se dissimular um escândalo — hoje 
tenta-se esconder que ele não existe. Watergate não é um escân�
dalo, é  o que é preciso dizer a todo o custo, pois é o que todos 
tentam esconder, mascarando esta dissimulação um apro�
fundamento da moralidade, do pânico moral, à medida que 
nos aproximamos da en(cena)ção primitiva do capital: a sua 
crueldade instantânea, a sua ferocidade incompreensível, a 
sua imoralidade fundamental — é isso que é escandaloso, 
inaceitável para o sistema de equivalência moral e económica 
que constitui o axioma do pensamento de esquerda, desde a 
teoria das Luzes até ao comunismo. Imputa-se este pensa�
mento do contrato ao capital mas este está-se absolutamente 
nas tintas para ele — é uma empresa monstruosa, sem prin�
cípios, um ponto, nada mais. E o pensamento «esclarecido» 
que procura controlá-lo impondo-lhe regras. E toda a recri�
minação que é considerada como pensamento revolucionário 
volta hoje a incriminar o capital por não respeitar as regras 
do jogo. «O poder é injusto, a sua justiça é uma justiça de 
classe, o capital explora-nos, etc.» — como se o capital 
estivesse ligado por um contrato à sociedade que rege. E a 
esquerda que estende ao capital o espelho da equivalência, 
esperando que ele vá virar-se contra este, agarrar-se a esta 
fantasmagoria do contrato social e cumprir as suas obrigações 
para com toda a sociedade (ao mesmo tempo não há neces�
sidade de revolução: basta que o capital se submeta à fórmula 
tradicional da troca). O capital, esse, nunca esteve ligado por 
contrato a esta sociedade que domina. É uma feitiçaria da 
relação social, é um desafio à sociedade e deve ser-lhe dada uma 
resposta em conformidade. Não é um escândalo a denunciar 
segundo a racionalidade moral ou económica, é um desafio 
a aceitar segundo a regra simbólica.
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A negatividade em espiral -  Moebius

Watergate não foi, pois, senão uma armadilha armada 
pelo sistema aos seus adversários — simulação de escân�
dalo com fins regeneradores. Isto é encarnado no filme 
pelo personagem de «Deep Throat», de quem se disse ser 
a eminência parda dos republicanos manipulando os 
jornalistas de esquerda para se ver livre de Nixon — por 
que não? Todas as hipóteses são possíveis, mas esta é 
supérflua: a esquerda dá muito bem conta de si própria e 
faz espontaneamente o trabalho da direita. Seria, de resto, 
ingénuo ver nisso uma boa consciência amarga. E que 
a direita faz também ela espontaneamente o trabalho da 
esquerda. Todas as hipóteses de manipulação são reversí�
veis num torniquete sem fim. É que a manipulação é uma 
causalidade flutuante onde positividade e negatividade se 
engendram e se recobrem, onde já não há activo nem pas�
sivo. É pela paragem arbitrária desta causalidade rodopiante 
que pode ser salvo um princípio de realidade política. É por 
simulação de um campo perspectivo restrito, convencional, 
em que as premissas e as consequências de um acto ou de 
um acontecimento são calculáveis, que pode manter-se uma 
verosimilhança política (e, claro, a análise «objectiva», a luta, 
etc.). Se se enquadra o ciclo completo de qualquer acto ou 
acontecimento num sistema onde a continuidade linear e a 
polaridade dialéctica já não existem, num campo desequilibrado 
pela simulação, toda a dissimulação se desvanece, todo o acto 
se abole no fim do ciclo, e todos tendo aproveitado e tendo- 
-se ventilado em todas as direcções.

Um dado atentado à bomba em Itália é obra dos extremis�
tas de esquerda ou provocação de extrema-direita, ou encena�
ção centrista para desconsiderar todos os extremos terroristas 
e depreciar o seu poder vacilante, ou ainda cenário policial e 
chantagem à segurança pública? Tudo isto é verdadeiro ao
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mesmo tempo e a busca da prova e mesmo da objectividade 
dos factos nâo pára esta vertigem da interpretação. É que 
estamos numa lógica de simulação, que já nada tem a ver 
com uma lógica dos factos e uma ordem das razões. A 
simulação caracteriza-se por uma precessão do modelo, de 
todos os modelos sobre o mínimo facto — os modelos já 
existem antes, a sua circulação, orbital como a da bomba, 
constitui o verdadeiro campo magnético do acontecimento. 
Os factos já não têm trajectória própria, nascem na intersec- 
ção dos modelos, um único facto pode ser engendrado por 
todos os modelos ao mesmo tempo. Esta antecipação, esta 
precessão, este curto-circuito, esta confusão do facto com o 
seu modelo (acabam-se a falta de sentido, a polaridade dia- 
léctica, a electricidade negativa, a implosão dos pólos anta�
gónicos), é sempre ela que dá lugar a todas as interpreta�
ções possíveis, mesmo as mais contraditórias — todas 
verdadeiras, no sentido em que a sua verdade é a de se tro�
carem, à semelhança dos modelos dos quais procedem, num 
ciclo generalizado.

Os comunistas atacam os socialistas como se quisessem 
quebrara união da esquerda. Dão crédito à ideia de que estas 
resistências viriam de uma exigência política mais radical. 
De facto, é porque não querem o poder. Mas não o querem 
nesta conjuntura, desfavorável para a esquerda em geral, ou 
desfavorável para eles no interior da União da Esquerda — 
ou já não a querem por definição? Quando Berlinguer declara: 
«Não há que ter medo de ver os comunistas tomar o poder 
na Itália», isto significa ao mesmo tempo:

-  que não há que ter medo porque os comunistas, se 
chegarem ao poder, não mudarão nada ao seu meca�
nismo capitalista fundamental;
-  que não existe qualquer risco de eles alguma vez che�
garem ao poder (pela razão de eles não o quererem);
-  e mesmo se o alcançarem nunca farão mais que exer- 
cê-Io por procuração;
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-  que, de facto, o poder, o verdadeiro poder, já não existe 
e portanto não há qualquer risco de que alguém o tome 
ou o retome;
-  mais ainda: eu, Berlinguer, não tenho medo de ver os 
comunistas tomar o poder na Itália — o que pode parecer 
evidente mas não tanto como isso já que
-  isso pode querer dizer o contrário (não é preciso psi�
canálise para tal): tenho medo de ver os comunistas tomar 
o poder (e existem boas razões para isso, mesmo para um 
comunista).
Tudo isto é verdade simultaneamente. E o segredo de um 

discurso que já não é somente ambíguo, como o  podem ser 
os discursos políticos, mas que traduz a impossibilidade de 
uma posição determinada de discurso. E esta lógica não é 
nem de um partido nem de outro. Ela atravessa todos os 
discursos independentemente da sua vontade.

Quem desenredará este imbróglio? O nó górdio podia ao 
menos cortar-se. A fita de Moebius, essa, se a dividirmos, 
forma uma espiral suplementar sem que seja resolvida a 
reversibilidade das superfícies (aqui a continuidade reversí�
vel das hipóteses). Inferno da simulação, que já não é o da 
tortura mas da torção subtil, maléfica, impossível de captar, 
do sentido(4) — onde mesmo os condenados de Burgos são 
ainda um presente dado por Franco à democracia ocidental, 
que encontra assim a ocasião de regenerar o seu próprio 
humanismo vacilante e cujo protesto indignado, em contra�
partida, consolida o regime de Franco, unindo as massas 
espanholas contra esta intervenção estrangeira? Onde está a 
verdade em tudo isto, quando tais cumplicidades se unem 
admiravelmente mesmo sem os seus autores o saberem?

4. Isto não resulta forçosamente num desespero do sentido, mas 
também numa improvisação de sentido, de não sentido, de vários sentidos 
simultâneos que se destroem.
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Conjunção do sistema e da sua extrema alternativa como 
das duas extremidades de um espelho curvo, curvatura «vi�
ciosa» de um espaço político doravante magnetizado, cir- 
cularizado, reversibilidade da direita à esquerda, torção que 
é como o génio maligno da comutação, todo o sistema, o 
infinito do capital tornou a dobrar-se sobre a sua própria 
superfície: transfinito? E não se passa o mesmo com o desejo 
e o espaço libidinal? Conjunção do desejo e do valor; do 
desejo e do capital. Conjunção do desejo e da lei, gozo última 
metamorfose da lei (por isso ela está tão generosa mente na 
ordem do dia): só o capital goza, dizia Lyotard, antes de 
pensar a partir de agora que nós gozamos no capital. Aterra�
dora versatilidade do desejo em Deleuze, viragem enigmá�
tica pelo avesso, portadora do desejo «revolucionário por si 
próprio e como que involuntariamente, querendo o que ele 
quer», a querer a sua própria repressão e a investir em sis�
temas paranóicos e fascistas? Torção maligna que remete 
esta revolução do desejo para a mesma ambiguidade funda�
mental que a outra, a revolução histórica.

Todos os referenciais misturam os seus discursos numa 
compulsão circular, moebiana. Sexo e trabalho foram, não há 
muito tempo, termos ferozmente opostos: hoje em dia 
resolvem-se ambos no mesmo tipo de pretensão. Outrora o 
discurso sobre a história adquiria a sua força no facto de se 
opor violentamente ao da natureza, o de desejo ao de poder 
— hoje trocam os seus significantes e os seus cenários.

Seria demasiado demorado percorrer todo o  espectro da 
negatividade operacional, de todos estes cenários de dis�
suasão que, como Watergate, tentam regenerar um princípio 
moribundo pelo escândalo, o fantasma, o assassínio simu�
lados —  espécie de tratamento hormonal pela negatividade 
e pela crise. Trata-se sempre de provar o real pelo imaginário, 
provar a verdade pelo escândalo, provar a lei pela transgres�
são, provar o trabalho pela greve, provar o sistema pela crise 
e o capital pela revolução, como noutros lugares (os Tasaday),
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provar a etnologia pela despossessão do seu objecto — sem 
contar:

-  provar o teatro pelo antiteatro,
-  provar a arte pela antiarte,
-  provar a pedagogia pela antipedagogia,
-  provar a psiquiatria pela antipsiquiatria, etc.
Tudo se metamorfoseia no seu termo inverso para 

sobreviver na sua forma expurgada. Todos os poderes, todas 
as instituições falam de si próprios pela negativa, para tentar, 
por simulação de morte, escapar à sua agonia real. O poder 
pode encarnar a sua própria morte para reencontrar um 
vislumbre de existência e de legitimidade. Foi o caso dos 
presidentes americanos: os Kennedy morriam por terem ainda 
uma dimensão política. Os outros, Johnson, Nixon, Ford, 
não tiveram direito senão a atentados fantoches, a assassí�
nios simulados. Mas faltava-lhes apesar de tudo essa aura de 
ameaça artificial para esconder que não passavam de mane�
quins de poder. O rei tinha de morrer outrora (o deus 
também), residia aí o seu poder. Hoje esforça-se miseravel�
mente por fingir morrer, a fim de preservar a graça do poder. 
Mas esta está perdida.

Procurar sangue fresco na sua própria morte, relançar o 
ciclo pelo espelho da crise, da negatividade e do antipoder: 
única solução-alibi de todo o poder, de toda a instituição que 
tenta romper o círculo vicioso da sua irresponsabilidade e da 
sua existência fundamental, do seu já-visto e do seu já-morto.

A estratégia do real

Do mesmo tipo que a impossibilidade de voltar a 
encontrar um nível absoluto do real é a impossibilidade de 
encenar a ilusão. A ilusão já não é possível porque o real já
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não é possível. É todo o problema político da paródia, da hiper- 
simulação ou simulação ofensiva, que se coloca.

Por exemplo: seria interessante ver se o aparelho repres�
sivo não reagiria mais violentamente a um assalto * simulado 
que a um assalto real. É que este apenas desorganiza a ordem 
das coisas, o direito de propriedade, enquanto que o outro 
atenta contra o próprio princípio de realidade. A transgres�
são, a violência são menos graves porque apenas contestam 
a partilha do real. A simulação é infinitamente mais perigosa, 
pois deixa sempre supor, para além do seu objecto, que a 
própria ordem e a própria lei poderiam não ser mais que simulação.

Mas a dificuldade está à altura do perigo. Como fingir 
um delito e prová-lo? Simule-se um roubo numa grande loja: 
como convencer o serviço de segurança de que se trata de 
um roubo simulado? Nenhuma diferença «objectiva»: são os 
mesmos gestos, os mesmos signos que para um roubo real, 
ora os signos não pendem nem para um lado nem para o 
outro. Para a ordem estabelecida são sempre do domínio do 
real.

Organize-se um falso assalto. Verifique-se bem a inocência 
das armas e faça-se o refém mais seguro para que nenhuma 
vida humana fique em perigo (pois aí cai-se sob a alçada do 
direito penal). Exija-se um resgate e proceda-se de maneira 
que a operação tenha toda a repercussão possível — em 
suma, imite-se o mais possível a «verdade» a fim de testar a 
reacção do aparelho a um simulacro perfeito. Não será pos�
sível: a rede de signos artificiais vai-se imbricar inextrica- 
velmente com os elementos reais (um polícia vai realmente 
disparar à vista; um cliente do banco vai desmaiar e morrer 
de um ataque cardíaco; vai ser realmente pago o resgate 
fingido), em suma, ser-se-á devolvido imediatamente, sem o 
querer, ao real, uma das funções do qual é precisamente

* Hold up. Em inglês no original. (N:. da T.)
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devorar toda a tentativa de simulação, reduzir tudo a real — 
a ordem estabelecida é mesmo isso, bem antes da entrada em 
cena das instituições e da justiça.

Há que ver nesta impossibilidade de isolar o processo de 
simulação o peso de uma ordem que não pode ver nem 
conceber senão o real, porque não pode funcionar em 
nenhuma outra parte. Uma simulação de delito, se for 
averiguada, será ou punida rnais levemente (porque não tem 
«consequências») ou punida como ofensa ao Ministério 
Público (por exemplo, se foi desencadeada uma operação de 
polícia «para nada») — mas nunca como simulação, já que 
justamente enquanto tal não é possível qualquer equivalência 
com o real nem, logo, qualquer repressão. O  desafio da 
simulação é imperdoável pelo poder. Como punir a simulação 
de virtude? Contudo, enquanto tal, ela é tão grave como a 
simulação de crime. A paródia faz equivalerem-se submissão 
e transgressão e esse é o crime mais grave, já que anula a 
diferença em que $e baseia a lei. A ordem estabelecida nada pode 
contra isso, pois a lei é um simulacro de segunda categoria 
enquanto que a simulação é de terceira categoria, para além 
do verdadeiro e do falso, para além das equivalências, para 
além das distinções racionais sobre as quais funcionam todo 
o social e todo o poder. É pois aí, na falta de real, que é preciso 
fazer pontaria à ordem.

E por isso mesmo que esta escolhe sempre o real. Na 
dúvida, prefere sempre esta hipótese (também no exército se 
prefere tomar o simulador por um verdadeiro louco). Mas 
isto torna-se cada vez mais difícil, pois se é praticamente 
impossível isolar o processo de simulação, pela força de 
inércia do real que nos rodeia, o inverso também é verdadeiro 
(e esta mesma reversibilidade faz parte do dispositivo de 
simulação e de impotência do poder): a saber que é  doravante 
impossível isolar o processo do real e provar o real.

É assim que todos os assaltos, desvios de aviões, etc., são 
agora, de certo modo, assaltos de simulação, no sentido em
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que estão antecipadamente inscritos na decifração e na 
orquestração rituais dos media, antecipados na sua encenação 
e nas suas consequências possíveis. Hm suma, onde eles 
funcionam como um conjunto de signos votados apenas à 
sua recorrência de signo e já não de todo ao seu fim «real». 
Mas isto não os torna inofensivos. Pelo contrário, é enquanto 
acontecimentos hiper-reais, que já não têm exactamente 
conteúdo ou fins próprios, mas indefinidamente refractados 
uns pelos outros (tal como os acontecimentos ditos históricos: 
greves, manifestações, crises, etc.lS), é nisto que são incon- 
troláveis por uma ordem que só pode exercer-se sobre o real 
ou racional, sobre causas e fins, ordem referencial que só 
pode reinar sobre o referencial, poder determinado que só 
pode reinar sobre um mundo determinado mas que nenhum 
poder exerce sobre esta recorrência indefinida da simulação, 
sobre esta nebulosa sem força de gravidade que já não obedece 
às leis da gravitação do real, acabando o próprio poder por 
se desmantelar neste espaço e por se tornar numa simulação 
de poder (desligado dos seus fins e dos seus objectivos e 
votado a efeitos de poder e de simulação de massas).

A única arma do poder, a sua única estratégia contra esta 
deserção é a de reinjectar real e referencial em toda a parte, 
é a de nos convencer da realidade do social, da gravidade da 
economia e das finalidades da produção. Para isso usa, de 
preferência, o discurso da crise mas também, por que não?, o 
do desejo. «Tomem os vossos desejos pela realidade!» pode 5

5. A crise energética, a encenação ecologista sào elas próprias, no seu 
conjunto, um filme de catástrofe, do mesmo estilo (e do mesmo valor) que 
aqueles que fazem actualmente a glória de Hollywood. É inútil interpretar 
laboriosamente estes filmes na sua relação com uma crise social «objecti va», 
ou mesmo com um fantasma «objectivo» da catástrofe. É no outro sentido 
que se impõe dizer que é o  próprio social que, no discurso actual, se organiza 
segundo um cenário de filme de catástrofe. (Cf. M. Makarius, La stratégie de 
la catastrophe, pág. 115.)
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ouvir-se como último slogan do poder, pois num mundo 
irreferencial, até a confusão do princípio de realidade e do 
princípio de desejo é menos perigosa que a hiper-realidade 
contagiosa. Fica-se entre princípios e aí o poder tem sempre 
razão.

A hiper-realidade e a simulação, essas, são dissuasivas 
de todo o princípio e de todo o fim, viram contra o poder esta 
dissuasão que durante muito tempo ele tão bem utilizou. É 
que finalmente é o capital que se alimentou, no decurso da 
sua história, da desestru tu ração de todo o referencial, de 
todo o fim humano, que rompeu todas as distinções ideais 
do verdadeiro e do falso, do bem e do mal, para estabelecer 
uma lei radical de equivalências e de trocas, a lei de bronze 
do seu poder. Ele foi o primeiro a brincar à dissuasão, à 
abstracção, à desconexão, à desterritorialização, etc., e se foi 
ele que fomentou a realidade, o princípio de realidade, foi 
também ele o primeiro a tê-la liquidado no extermínio de 
lodo o valor de uso, de toda a equivalência real, da produção 
e da riqueza, na própria sensação que nós temos da irrealidade 
das questões e da omnipotência da manipulação. Ora é esta 
mesma lógica que hoje se radicaliza contra ele. E quando 
quer combater esta espiral catastrófica segregando um último 
vislumbre de poder, não faz mais que multiplicar-lhe os 
signos e acelerar o jogo da simulação.

Enquanto a ameaça histórica lhe vinha do real, o poder 
brincou à dissuasão e à simulação, desintegrando todas as 
contradições à força de produção de signos equivalentes. 
I lojc, quando a ameaça lhe vem da simulação (a de se vola�
tilizar no jogo dos signos) o poder brinca ao real, brinca à 
crise, brinca a refabricar questões artificiais, sociais, econó�
micas, políticas. É para ele uma questão de vida ou de morte. 
Mas é tarde de mais.

Daí a histeria característica do nosso tempo: histeria da 
produção e da reprodução do real. A outra produção, a dos 
valores e das mercadorias, a dos bons velhos tempos da
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economia política, desde há muito não tem sentido próprio. 
O que toda uma sociedade procura, ao continuar a produzir 
e a reproduzir, é ressuscitar o real que lhe escapa. E por isso 
que esta produção «material» é  hoje, ela própria, hiper-real. Ela 
conserva todas as características do discurso da produção 
tradicional mas não é mais que a sua refracção desmul- 
tiplicada (assim, os hiper-reaiistas fixam numa verosimilhança 
alucinante um real de onde fugiu todo o sentido e todo o 
charme, toda a profundidade e a energia da representação). 
Assim, em toda a parte o hiper-realismo da simulação traduz- 
-se pela alucinante semelhança do real consigo próprio.

Também o poder desde há muito que não produz senão 
os signos da sua semelhança. E de repente é uma outra 
figura do poder que se manifesta: a de uma procura colectiva 
dos signos do poder — união sagrada que se refaz em  torno 
do seu desaparecimento. Praticamente todos aderem a ela, 
no terror desta dissipação do político. E o jogo do poder 
acaba por não ser mais que a obsessão crítica do poder — 
obsessão da sua morte, obsessão da sua sobrevivência, à 
medida que vai desaparecendo.

Quando tiver desaparecido por completo estaremos 
logicamente na alucinação total do poder — uma obsessão 
tal como já se vai perfilando por toda a parte, exprimindo ao 
mesmo tempo a compulsão de desfazer-se dele (já ninguém 
o quer, todos o querem impingir aos outros) e a nostalgia 
pânica da sua perda. Melancolia das sociedades sem poder: 
foi ela que já suscitou o fascismo, essa overdose de um 
referencial forte numa sociedade que não consegue terminar 
o seu trabalho de luto.

Com o esgotamento da esfera política, o presidente torna- 
-se cada vez mais parecido com esse manequim de poder que é 
o chefe nas sociedades primitivas (clastres).

Todos os presidentes ulteriores pagam e continuam a 
pagar o assassínio de Kennedy como se fossem eles que o
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livessem suprimido — o que é verdadeiro fantasmatica- 
mente, se não de facto. Eles têm de resgatar esta tara e esta 
cumplicidade pelo seu assassínio simulado. É que este não 
pode ser senão simulado. Os presidentes Johnson, Ford, 
foram ambos alvo de atentados falhados, dos quais pode 
pensar-se que foram, senão encenados, pelo menos perpe�
trados por simulação. Os Kennedy morriam porque encar�
navam algo: o político, a substância política, enquanto que 
os novos presidentes não são mais que a caricatura e a pelí�
cula fantoche dessa substância política — curiosamente todos 
eles, Johnson, Nixon, Ford, têm esse rosto simiesco, os 
macacos do poder.

A morte nunca é um critério absoluto mas neste caso é 
significativa: a era dos James Dean, Marylin Monroe e  dos 
Kennedy, daqueles que morriam de facto justamente porque 
tinham uma dimensão mítica que implica a morte (não por 
romantismo, mas pelo princípio fundamental de reversão e 
de troca) — essa era terminou. De agora em diante é a era do 
assassínio por simulação, da estética generalizada da simu�
lação, do assassínio-alibi — ressurreição alegórica da morte 
que já não existe senão para sancionar a instituição do poder, 
o qual, sem isso, já não tem substância nem realidade autó�
noma.

Estas encenações de assassínios presidenciais são revela�
doras porque assinalam o estatuto de toda a negatividade no 
Ocidente: a oposição política, a «esquerda», o discurso 
político, etc. — simulacro-cinzel com o qual o poder tenta 
quebrar o círculo vicioso da sua inexistência, da sua irrespon�
sabilidade fundamental, da sua «flutuação». O poder flutua 
como a moeda, como a linguagem, como as teorias. A crítica 
v a negatividade são as únicas que segregam ainda um 
fantasma de realidade do poder. Se se esgotarem por uma ou 
outra razão, o poder não terá outra solução senão ressuscitá- 
las artificialmente, aluciná-las.



36 Simulacros e Simulação

É deste modo que as execuções espanholas servem ainda 
de estímulo a uma democracia liberal ocidental, a um sistema 
de valores democrático agonizante. Sangue fresco, mas por 
quanto tempo? A degradação de todos os poderes prossegue 
irresistivelmente: não são tanto as «forças revolucionárias» 
que aceleram este processo (é mesmo muitas vezes o inverso), 
é o próprio sistema que exerce sobre as suas próprias estru�
turas essa violência anuladora de toda a substância e de toda 
a finalidade. Não há que resistir a este processo procurando 
afrontar o sistema e destruí-lo, pois ele, que morre por ser 
desapossado da sua morte, não espera outra coisa de nós: 
que lha restituamos, que o ressuscitemos pela negativa. Fim 
das praxes revolucionárias, fim da dialéctica. —  Curiosamente 
Nixon, que nem sequer foi considerado digno de morrer 
pelo mais ínfimo  desequilibrado  ocasional (e que os 
presidentes sejam assassinados pelos desequilibrados, o que 
pode ser verdade, não muda nada à história: a sanha de 
esquerda em detectar aí um complot de direita levanta um 
falso problema *— a função de usar a morte, ou a profecia, 
etc., contra o poder, sempre foi exercida, desde as sociedades 
primitivas, por dementes, loucos ou neuróticos, que nem por 
isso são menos portadores de uma função social tão funda�
mental como a dos presidentes) foi ritualmente aniquilado 
por Watergate. Watergate é ainda um dispositivo de assas�
sínio ritual do poder (a instituição americana da Presidência 
é, a esse título, bem mais apaixonante que as europeias: 
mantém à sua volta toda a violência e as vicissitudes dos 
poderes primitivos, dos rituais selvagens). Mas o impeach- 
ment* já não é o assassínio: passa pela constituição. Nixon, 
apesar de tudo, conseguiu o objectivo com que sonha todo o 
poder: ser levado suficientemente a sério, constituir para o 
grupo um perigo suficientemente mortal para ser um dia

* Acusação, denúncia. Em inglês no original. (N. da T.)
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destituído, denunciado e liquidado. Ford já nem sequer tem 
essa sorte: simulacro de um poder já morto, já não pode 
senão acumular contra si próprio os signos da reversão pelo 
assassínio — de facto, está imunizado pela sua impotência, o 
que o desespera.

Ao contrário do rito primitivo, que prevê a morte oficial 
e sacrificial do rei (o rei ou o chefe nada são sem a promessa 
do seu sacrifício), o imaginário político moderno vai cada vez 
mais no sentido de retardar, de esconder durante o máximo 
de tempo possível a morte do chefe de Estado. Esta obsessão 
acentuou-se a partir da era das revoluções e dos líderes caris�
máticos: I litler, Franco, Mao, não tendo herdeiros «legítimos», 
filiação de poder, vêem-se forçados a sobreviver indefinida�
mente a si próprios — o mito popular recusa-se a reconhecer 
que estão mortos. Já assim era com os faraós: era sempre 
uma única e mesma pessoa que os sucessivos faraós encar�
navam.

Tudo se passa como se Mao ou Franco já tivessem morrido 
várias vezes e sido substituídos pelos seus sósias. Do ponto 
de vista político isso não muda estritamente nada ao facto de 
que um chefe de Estado seja o mesmo ou outro, sempre e 
quando se pareçam. De todas as maneiras há muito que um 
chefe de Estado — um qualquer — não é  mais que o simula�
cro de si próprio e que so isso lhe dá o poder e a qualidade para 
governar. Ninguém daria o menor apoio, nem teria a menor 
devoção por uma pessoa real. É para o seu duplo, estando já 
sempre morto, que vai a fidelidade. Este mito não faz mais 
que traduzir a persistência, e ao mesmo tempo a decepção, 
da exigência da morte sacrificial do rei.

Continuamos onde estávamos: nenhuma das nossas 
sociedades sabe levar a cabo o seu trabalho de luto do real, 
do poder, do próprio social, que está implicado na mesma 
perda. E é por uma recrudescência de tudo isto que tenta�
mos escapar-lhe. Sem dúvida que isto acabará mesmo por dar o
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socialismo. Por uma torção inesperada e  uma ironia que já 
não é a da história, é da morte do social que surgirá o 
socialismo, como é da morte de Deus que surgem as reli�
giões. Chegada astuciosa, acontecimento perverso, reversão 
ininteligível à lógica da razão. Como o é o facto de o poder já 
não existir, em suma, senão para esconder que não existe. 
Simulação que pode durar indefinidamente pois, contra- 
riamente ao «verdadeiro» poder que é, ou foi, uma estrutura, 
uma estratégia, uma correlação de força, um problema, este, 
não sendo mais que o objecto de uma procura social, e portanto 
objecto da lei da oferta e da procura, já não está sujeito nem 
à violência nem à morte. Completamente expurgado da 
dimensão política, o poder depende, como qualquer outra 
mercadoria, da produção e do consumo de massas. Todo o 
brilho desapareceu, só se salvou a ficção de um universo 
político.

O mesmo se passa com o trabalho. O brilho da produção, a 
violência das questões que com ela se prendem já não existe. 
Todos continuam a produzir, e cada vez mais, mas subtil�
mente o trabalho tornou-se noutra coisa: uma necessidade 
(como o concebia idealmente Marx, mas de modo nenhum 
no mesmo sentido), o objecto de uma «procura» social, como 
o tempo livre, ao qual é equivalente no dispatching* geral 
da vida. Procura exactamente proporcional à perda de pro�
blemática no processo de trabalho<6). É a mesma peripécia

* Rapidez, pressa. Em inglês, no original. (N. da T.)

6. A esta flexão do investimento de trabalho corresponde uma baixa 
paralela do investimento de consumo. Acabou o valor de uso ou o prestígio 
do automóvel, acabou o discurso carinhoso que opunha claramente o 
objecto de gozo ao objecto de trabalho. Um outro discurso se lhe substitui 
e que é um discurso de trabalho sobre o objecto de consumo, com vista a 
um reinvestimento activo, constrangedor, puritano (use menos gasolina, 
cuide da sua segurança, ultrapassou a velocidade, etc.), ao qual as caracte- 
risticas dos automóveis fingem adaptar-se. Encontrar um novo problema
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que para o poder: o cenário de trabalho existe para escon�
der que a realidade de trabalho, a realidade da produção, 
desapareceram. li o real da greve também da mesma maneira, 
o qual já não é uma paragem de trabalho, mas o seu pólo 
alternativo na medição ritual do ano social. Tudo se passa 
como sc cada um tivesse «ocupado», após declaração de 
greve, o seu lugar e posto de trabalho e retomado a produ�
ção, como é de rigor numa ocupação «autogerida», exacta- 
mente nos mesmos termos que antes, mas declarando-se ao 
mesmo tempo (e estando virtualmente) em estado de greve 
permanente.

Isto não é um sonho de ficção científica: trata-se, em toda 
a parte, de uma dobragem do processo de trabalho. E de 
uma dobragem do processo de greve — greve incorporada 
como a obsolescência nos objectos, como a crise na produção. 
Então já não há nem greve, nem trabalho, mas os dois 
simultaneamente, isto é, há outra coisa diferente: uma magia 
de trabalho, uma aparência enganadora, um cenodrama da 
produção (para não dizer um melodrama), dramaturgia 
colectiva na cena vazia do social. Já não se trata da ideologia 
do trabalho — a ética tradicional que ocultaria o processo 
«real» de trabalho e o processo «objectivo» de exploração — 
mas do cenário de trabalho.

A ideologia não corresponde senão a uma malversação 
da realidade pelos signos, a simulação corresponde a um 
curto-circuito da realidade e à sua reduplicação pelos signos. 
A finalidade da análise ideológica continua a ser restituir o 
processo objectivo, é sempre um falso problema querer 
reinserir a verdade sob o simulacro.

por inversão dos pólos. O  trabalho torna-se o objecto de uma necessidade, 
o automóvel torna-se o objecto de um trabalho. Não há melhor prova de 
indiíerenciação de todos os problemas. É pelo mesmo deslizar do «direito» 
de voto para «dever» eleitoral que se assinala o desinvestimento da esfera 
política.
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É por isso que o poder, no fundo, está tão de acordo com 
os discursos ideológicos e os discursos sobre a ideologia; é 
que são discursos de verdade — sempre bons, mesmo e 
sobretudo se forem revolucionários, para opor aos golpes 
mortais da simulação.

O fim do panóptico

É ainda a esta ideologia do vivido, de exumação do real 
na sua banalidade de base, na sua autenticidade radical que 
se refere a experiência americana de TV-verdade tentada em 
1971 sobre a família Loud: sete meses de rodagem inin�
terrupta, trezentas horas de filmagem directa, sem guião 
nem cenário, a odisseia de uma família, os seus dramas, as 
suas alegrias, as suas peripécias, non stop —  resumindo, um 
documento histórico «bruto», e a «mais bela proeza da 
televisão, comparável, à escala da nossa quotidianidade, ao 
filme do desembarque na Lua». A coisa complica-se com o 
facto de esta família se ter desfeito durante a rodagem: a 
crise explodiu, os Loud separaram-se, etc. Donde a insolúvel 
controvérsia: a TV é responsável? Que se teria passado sc a 
TV não tivesse lá estado?

Mais interessante é o fantasma de filmar os Loud como se 
a TV lá não estivesse. O  triunfo do realizador era dizer: «Eles 
viveram como se nós lá não estivéssemos.» Fórmula absurda, 
paradoxal — nem verdadeira, nem falsa: utópica. O «como 
se nós lá não estivéssemos» sendo equivalente ao «como se 
você lá estivesse». Foi esta utopia, este paradoxo, que fascinou 
os vinte milhões de telespectadores, muito mais que o prazer 
«perverso» de violar uma intimidade. Não se trata de segredo 
nem de perversão na experiência «verdade», mas de uma 
espécie de arrepio do real, ou de uma estética do hiper-real,
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arrepio de exactidão vertiginosa e falsificada, arrepio de dis�
tanciarão e de ampliação ao mesmo tempo, de distorção de 
escala, de uma transparência excessiva.

Gozo de um excesso de sentido, quando a barra do signo 
desce abaixo da linha de flutuação habitual do sentido: o 
insignificante é exaltado pela filmagem. Aí se vê o que o real 
nunca foi (mas «como se você aí estivesse»), sem a distância 
que faz o espaço perspectivo e a nossa visão em profundidade 
(mas «mais verdadeiro que ao natural»). Gozo da simulação 
microscópica que faz o real passar para o hiper-real. (É um 
pouco assim na pornografia também, cujo fascínio é mais 
metafísico que sexual.)

De resto, esta família era já hiper-real pela sua própria 
escolha: família americana ideal típica, domicílio californiano, 
três garagens, cinco filhos, estatuto social e profissional 
acomodado, housezoife* decorativa, standing uppermiddle**. De 
certa maneira é esta perfeição estatística que a vota à morte. 
Heroína ideal do american way of life***, ela é, como nos 
sacrifícios antigos, escolhida para ser exaltada e morrer sob o 
fogo do médium ****, moderno destino. E que o fogo do céu já 
não cai sobre as cidades corrompidas; é a objectiva que vem 
cortar a realidade vivida como um laser, para a aniquilar. «Os 
Loud: simplesmente uma família que aceitou entregar-se â 
televisão e morrer às suas mãos», dirá o realizador. Trata-se, 
pois, com efeito, de um processo sacrificial, de um espectáculo 
sacrificial oferecido a vinte milhões de americanos. O drama 
litúrgico de uma sociedade de massas.

TV-verdade. Termo admirável na sua anfibologia, trata- 
-se da verdade desta família ou da verdade da TV? De facto

* Dona de casa. Em inglês no original. (N. da T.)
** Nível social médio alto. Em inglês no original. <N. da T.)

*** Modo de vida americano. Em inglês no original. (N. da T.)
Ou canal de comunicação. (N. da T.)* » » * >
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é a TV que é a verdade dos Loud, é ela que é verdadeira, é ela 
que torna verdadeiro. Verdade que não é a verdade reflexiva 
do espelho nem a verdade perspectiva do sistema panóptico 
e do olhar, mas a verdade manipuladora, do teste que sonda 
e interroga, do laser que explora e que corta, das matrizes 
que conservam as vossas sequências perfuradas, do código 
genético que manda nas vossas combinações, das células 
que informam o vosso universo sensorial. Foi a essa verdade 
que a família Loud se submeteu pelo médium TV e, neste 
sentido, trata-se de facto de uma aniquilação (mas tratar-se- 
-á ainda de verdade?).

Fim do sistema panóptico. O  olho da TV já não é a fonte 
de um olhar absoluto e o ideal do controle já não é o da 
transparência. Este supõe ainda um espaço objectivo (o da 
Renascença) e a omnipotência de um olhar despótico. F. ainda, 
se não um sistema de encerramento, pelo menos um sistema 
de quadriculação. Mais subtil, mas sempre em exterioridade, 
jogando na oposição do ver e do ser visto, podendo mesmo 
o ponto focal do panóptico ser cego.

Outra coisa se passa quando com os Loud: «Você já não 
está a ver TV, é a televisão que o vê a si (viver)» ou ainda: 
«Você já não está a ouvir. Não entre em Pânico, é Não entre 
em Pânico que o ouve a si» — viragem do dispositivo 
panóptico de vigilância (vigiar e punir) para um sistema de 
dissuasão onde é abolida a distinção entre o passivo e o 
activo. Já não há imperativo de submissão ao modelo ou ao 
olhar. «VOCÊS são o modelo!» «VOCÊS são a maioria!» Esta 
é a vertente de uma socialidade hiper-realista, em que o real 
se confunde com o modelo, como na operação estatística, ou 
com o médium, como na operação Loud. Este é o estádio 
ulterior da relação social, o nosso, que já não é o da persuasão 
(a era clássica da propaganda, da ideologia, da publicidade, 
etc.) mas o da dissuasão: «VOCÊS são a informação, vocês 
são o social, vocês são o acontecimento, isto é convosco, 
vocês têm a palavra, etc.» Viragem do avesso pela qual se
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toma impossível localizar uma instância do modelo, do poder, 
do olhar, do próprio médium, pois que vocês já estão sempre 
do outro lado. Já não há sujeito, nem ponto focal, já não há 
centro nem periferia: pura flexão ou inflexão circular. Já não 
há violência nem vigilância: apenas a «informação», virulên�
cia secreta, reacção em cadeia, implosão lenta e simulacros 
de espaços onde o efeito de real ainda vem jogar.

Assistimos ao fim do espaço perspectivo e panóptico (hi�
pótese moral ainda e solidária com todas as análises clássicas 
sobre a essência «objectiva» do poder) e portanto à própria 
abolição do espectacular. A televisão, por exemplo, no caso dos 
Loud, já não é um médium espectacular. Já não estamos na 
sociedade do espectáculo de que falavam os situacionistas, 
nem no tipo de alienação e de repressão específicas que ela 
implicava. O próprio médium já não é apreensível enquanto 
tal, e a confusão do médium e da mensagem (Mac Luhan)<7> 7

7. A confusão médium/mensagem  é com certeza correlativa do desti- 
nador e do destinatário, autenticando assim o desaparecimento de todas 
as estruturas duais, polares, que faziam a organização discursiva da lingua�
gem, de toda a articulação determinada do sentido que remete para a céle�
bre grelha das funções de Jakobson. Dizer que o discurso «circula» deve 
ser tomado na sua acepção literal: quer dizer que já não vai de um ponto 
para outro ponto, mas que percorre um ciclo que engloba indistintamente 
as posições de emissor e de receptor, de agora em diante não identificáveis 
enquanto tais. Assim, já não existe instância de poder, instância emissora 
—  o poder é  algo que circula e  cuja fonte já não se identifica, um ciclo em 
que se trocam as posições de dominante e de dominado numa reversão 
sem fim que é  também o fim do poder na sua definição clássica. A cir- 
cularizaçào do poder, do saber, do discurso, põe fim a toda a localização 
das instâncias e dos pólos. Na própria interpretação psicanalítica, o «poder» 
do interpretador não lhe vem de qualquer instância externa, mas do 
próprio interpretado. Isto modifica tudo, pois aos detentores tradicionais 
pode sempre perguntar-se de onde receberam o poder. Quem te fez duque? 
O rei. Quem te fez rei? Deus. Só Deus já não responde. Mas à pergunta: 
quem  te fez psicanalista? O  analista pode muito bem responder: tu. 
Assim se exprime, por uma simulação inversa, a passagem do «analisado» 
para o «analisador», do passivo para o activo, que não faz mais que des-
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é  a primeira grande fórmula desta nova era. Já não existe 
médium no sentido literal: ele é doravante inapreensível, 
difuso e difractado no real e já nem sequer se pode dizer que 
este tenha sido, por isso, alterado.

Uma tal ingerência, uma tal presença virai, endémica, 
crónica, pânica do médium, seni que se lhe possam isolar os

crever o efeito de redemoinho, de movimentação dos pólos, de circularidade 
onde o poder se perde, se dissolve, se resolve em manipulação perfeita (já 
não c do domínio da instância directiva e  do  olhar, mas do domínio da 
tactalidade e da comutação). E até também a circularidade do Estado/ 
/ família, assegurada pela flutuação e a regulação metaestática das margens 
do social c do privado. (J. Donzelot, La Police des Familles.)

A partir de agora toma-se impossível fa/.er a famosa pergunta: «De 
onde fala?» — «De onde o  sabe?» «De onde recebe o poder?» sem ouvir 
imediatamente responder: «Mas é de vocês (é a partir de vocês que eu 
falo» — subentende-se, são vocês que falam, são vocês que sabem, são 
vocês o poder. Gigantesca circunvolução, circunvolução da palavra, que 
equivale a uma chantagem sem saída, a uma dissuasão sem apelo do 
sujeito suposto falar, mas deixa sem  resposta, já que às perguntas que faz 
lhe respondem inelutavelmente: mas você é a própria resposta ou: a sua 
pergunta é já uma resposta, etc. — toda a sofística estrangulatória da 
captação da palavra, da confissão forçada sob uma capa de liberdade de 
expressão, do abatimento do sujeito sobre a sua própria interrogação, da 
precessão da resposta sobre a pergunta (toda a violência da interpretação 
está lá e é  a autogestão consciente ou inconsciente da «palavra»). Este 
simulacro de inversão ou de involução dos pólos, este subterfúgio genial 
que é o  segredo de todo o discurso da manipulação e  portanto, hoje em 
dia, em todos os domínios, o segredo de todo o novo poder, no apagamento 
da cena do poder, na assunção de todas as palavras de que resultou esta 
fantástica maioria silenciosa que é a característica do nosso tempo —  tudo 
isto começou certamente na esfera política com o simulacro democrático, 
isto é, a substituição da instância de Deus pela instância do povo como 
fonte do poder e do poder como emanação pelo poder como representação. 
Revolução anticoperniana: acabou a instância transcendente do Sol e  da 
fonte luminosa do poder e do saber — tudo provém do povo e tudo a ele 
retorna. E com esta magnifica reciclagem que começa a instalar-se, desde 
o cenário do sufrágio de massas até aos fantasmas actuais das sondagens, 
o simulacro universal da manipulação.
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efeitos — espectralizado, como as esculturas publicitárias a 
laser no espaço vazio do acontecimento filtrado pelo médium 
— dissolução da televisão na vida, dissolução da vida na 
televisão — solução química indiscernível: somos todos Louds 
votados não à irrupção, à pressão, à violência e à chantagem 
dos media e dos modelos, mas à sua indução, à sua infiltra�
ção, à sua violência ilegível.

Mas é necessário cautela com a faceta negativa que o dis�
curso impõe: não se trata nem de doença nem de afecção 
virai. Há que pensar antes nos media como se fossem, na órbita 
externa, uma espécie de código genético que comanda a 
mutação de real em hiper-real, assim como o outro código, o 
micromolecular, comanda a passagem de uma esfera, repre�
sentativa, do sentido, para a esfera genética, do sinal progra�
mado.

É todo o modo tradicional de causalidade que está em 
questão: modo perspectivo, determinista, modo «activo», 
crítico, modo analítico — distinção da causa e do efeito, do 
activo e do passivo, do sujeito e do objecto, do fim e dos 
meios. É sobre este modo que pode dizer-se: a televisão olha- 
-nos, a televisão manipula-nos, a televisão informa-nos... Em 
tudo isto fica-se tributário da concepção analítica dos media, 
a concepção de um agente exterior activo e eficaz, a concepção 
de uma informação «perspectiva» tendo como ponto de fuga 
o horizonte do real e do sentido.

Ora há que conceber a televisão segundo o modo ADN, 
como um efeito onde se desvanecem os pólos adversos 
da determinação, segundo uma contracção, uma retracção 
nuclear do velho esquema polar que mantinha sempre uma 
distância mínima entre uma causa e um efeito, entre um 
sujeito e um objecto: precisamente a distância do sentido, o 
desvio, a diferença, o menor desvio possível (MDP!), irre�
dutível, sob pena de reabsorção num processo aleatório e 
indeterminado e do qual o discurso já nem sequer pode dar 
conta, já que é ele próprio uma categoria determinada.
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É este desvio que se dilui no processo do código gené�
tico, onde a indeterminação não é tanto a do acaso das molé�
culas como a da abolição pura e simples da relação. No 
processo de comando molecular, que «vai» do núcleo ADN 
à «substância» que ele «informa» já não há encaminhamento 
de um efeito, de uma energia, de uma determinação, de uma 
mensagem. «Ordem, sinal, impulso, mensagem»: tudo isto 
tenta dar-nos a coisa inteligível, mas por analogia, retrans- 
crevendo em termos de inscrição, de vector, de descodifica�
ção, uma dimensão da qual nada sabemos — já nem sequer 
é uma «dimensão» ou talvez seja essa a quarta dimensão 
(a qual se define, de resto, em relatividade einsteiniana, 
pela absorção dos pólos distintos do espaço e do tempo). 
De facto, todo este processo não pode ser entendido por 
nós senão sob forma negativa: já nada separa um pólo do 
outro, o inicial do terminal, há uma espécie de esmagamento 
de um sobre o outro, de encaixamento fantástico, de afun�
damento de um no outro dos dois pólos tradicionais: implo- 
são — absorção do modo radiante da causalidade, do modo 
referencial da determinação, com a sua electricidade posi�
tiva e negativa — implosão do sentido. É a i que a simulação 
começa.

Por toda a parte, em todo e qualquer domínio, político, 
biológico, psicológico, mediático, onde a distinção dos dois 
pólos já não pode ser mantida, entra-se na simulação e, 
portanto, na manipulação absoluta — não a passividade, 
mas a indistinção do activo e do passivo. O ADN realiza esta 
redução aleatória ao nível da substância viva. A televisão, no 
exemplo dos Loud, atinge também ela esse limite indefini- 
tivo onde estes, em relação à televisão, não são nem mais 
activos nem mais passivos que uma substância viva em 
relação ao seu código molecular. Num caso como no outro, 
uma única nebulosa indecifrável nos seus elementos simples, 
indecifrável na verdade.
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O orbital e o nuclear

A apoteose da simulação: o  nuclear. Contudo, o equilí�
brio do terror nunca é mais que a vertente espectacular de 
um sistema de dissuasão que se insinuou do interior em todos 
os interstícios da vida. O  suspense nuclear não faz mais que 
consolidar o  sistema banalizado da dissuasão que está no 
coração do media, da violência sem consequências que reina 
em todo o mundo, do dispositivo aleatório de todas as 
escolhas que nos são feitas. Os nossos mais insignificantes 
comportamentos são regulados por signos neutralizados, 
indiferentes, equivalentes, signos de soma nula, como o são 
os que regulam a «estratégia dos jogos» (mas a verdadeira 
equação está noutra parte e o  desconhecido é justamente esta 
variável de simulação que constitui o arsenal atómico, ele 
próprio uma forma hiper-real, um simulacro que nos domina 
a todos e reduz todos os acontecimentos «ao solo», a não 
serem mais que cenários efémeros, transformando a vida 
que nos é deixada em sobrevivência num problema sem 
problema —  nem sequer numa «letra» que será descontada 
com a morte: numa «letra» antecipadamente desvalorizada.

Não é a ameaça directa de destruição atómica que paralisa 
as nossas vidas, é a dissuasão que as leucemiza. E esta dissua�
são vem do facto de que mesmo o «clash» * atómico real está 
excluído — excluído antecipadamente como a eventualidade 
do real num sistema de signos. Todos fingem crer na realidade 
desta ameaça (isso compreende-se por parte dos militares, 
toda a seriedade do seu exercício está em jogo, bem como o 
discurso da sua «estratégia»), mas justamente não existem 
problemas estratégicos a este nível, e toda a originalidade da 
situação reside na improbabilidade da destruição.

Conflito. Em inglês no original. (N. da T.)
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A dissuasão exclui a guerra — violência arcaica dos sis�
temas em expansão. A dissuasão, essa, é a violência neutra, 
implosiva, dos sistemas metaestáveis ou em involuçâo. Não 
existe já o objecto da dissuasão, nem adversário, nem estra�
tégia — é uma estrutura planetária de aniquilamento dos 
problemas. A guerra atómica, como a de Tróia, não terá 
lugar. O risco de pulverização nuclear serve apenas de 
pretexto, por meio da sofisticação das armas — mas esta 
sofisticação ultrapassa de tal modo qualquer objectivo que 
ela própria é um sintoma de nulidade — à instalação de um 
sistema universal de segurança, de aferrolhamento e de 
controle cujo efeito dissuasor não visa de modo algum o 
conflito atómico (este nunca esteve em causa, salvo com 
certeza nos primeiros tempos da guerra fria, quando ainda 
se confundia o dispositivo nuclear com a guerra tradicional), 
mas sim a probabilidade muito mais vasta de todo o aconte�
cimento real, de tudo o que constituísse um acontecimento 
no sistema geral e lhe quebrasse o equilíbrio. O equilíbrio do 
terror é o terror do equilíbrio.

A dissuasão não é uma estratégia, ela circula e troca-se 
entre os protagonistas nucleares muito exactamente como os 
capitais internacionais nessa zona orbital de especulação 
monetária cujos fluxos bastam para controlar todas as trocas 
mundiais. Assim, a moeda de destruição (sem referência de 
destruição real, como os capitais flutuantes não têm referente 
de produção real) que circula na órbita nuclear basta para 
controlar toda a violência e os conflitos potenciais do globo.

O que se trama à sombra deste dispositivo, sob o pretexto 
de uma ameaça «objectiva» máxima, e graças a esta espada 
nuclear de Dâmocies, é o aperfeiçoamento do sistema máximo 
de controle jamais existente. E a satelização progressiva de 
todo o planeta por este hipermodelo de segurança.

O mesmo é válido para as centrais nucleares pacíficas. A 
pacificação não estabelece diferenças entre o civil e o militar: 
em toda a parte onde se elaboram dispositivos irreversíveis
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de controle, por toda a parte onde a noção de segurança se 
torna todo-poderosa, por toda a parte onde a norma de 
segurança substitui o antigo arsenal de leis e de violência 
(inclusive a guerra), é o sistema da dissuasão que aumenta, 
e à sua volta aumenta o deserto histórico, social e político. 
Uma involução gigantesca faz contrair todos os conflitos, 
todas as finalidades, todos os confrontos à medida desta 
chantagem que os interrompe a todos, os neutraliza, os con�
gela. Nenhuma revolta, nenhuma história se podem já 
desencadear segundo a sua própria lógica, pois correm o 
risco do aniquilamento. Já nenhuma estratégia é possível e a 
escalada não é mais que um jogo pueril deixado aos milita�
res. O problema político está morto, só restam os simulacros 
de conflitos e de questões cuidadosamente circunscritos.

A «aventura espacial» desempenhou exactamente o 
mesmo papel que a escalada nuclear. Por isso a pôde render 
tão facilmente nos anos 60 (Kennedy/Kruchtchev) ou desen�
volver-se paralelamente num modo de «coexistência pacífica». 
Pois qual é a função última da corrida ao espaço, da conquista 
da Lua, do lançamento dos satélites, senão a instituição de 
um modo de gravitação universal, de satelização, cujo módulo 
lunar é o embrião perfeito: microcosmo programado, onde 
nada pode ser deixado ao acaso? Trajectória, energia, cálculo, 
fisiologia, psicologia, ambiente — nada pode ser deixado à 
contingência, é o universo total da norma — a lei aí já não 
existe, é a imanência operacional de todos os detalhes que 
faz a lei. Universo expurgado de toda a ameaça de sentido, 
em estado de assepsia e de ausência de gravidade — é esta 
própria perfeição que é fascinante. Pois a exaltação das mul�
tidões não ia para o acontecimento do desembarque na Lua 
ou a marcha de um homem no espaço (isto seria antes o fim 
de um sonho anterior) não, a sideraçào está de acordo com a 
programação e a manipulação técnica. Com a maravilha 
imanente do desenvolvimento programado. Fascinação pela 
norma máxima e pelo domínio da probabilidade. Vertigem
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do modelo que se junta com a da morte, mas sem perturbação 
nem pulsão. E que se a lei, com a sua aura de transgressão, a 
ordem, com a sua aura de violência, drenassem ainda um 
imaginário perverso, a norma, essa, fixa, fascina, sidera e faz 
involuir todo o imaginário. Já não se alimentam fantasmas 
sobre a minúcia de um programa. Só a sua observância é 
vertiginosa. A de um mundo sem falhas.

Ora é o mesmo modelo de infalibilidade programática, 
de segurança e de dissuasão máximas que rege hoje em dia 
a extensão do social. Também aqui mais nada será deixado ao 
acaso, de resto é isso a socialização, que começou há séculos 
mas que entrou a partir de agora na fase acelerada, dirigindo- 
-se para um limite que se julgava explosivo (a revolução), 
mas que para já se traduz num processo inverso, implosivo, 
irreversível: dissuasão generalizada de todo o acaso, de todo 
o acidente, de toda a transversalidade, de toda a finalidade, 
de toda a contradição, ruptura ou complexidade numa socie�
dade irradiada pela norma, votada à transparência sinalética 
dos mecanismos de informação. De facto, os modelos espacial 
e nuclear não têm fins próprios: nem a descoberta da Lua, 
nem a superioridade militar e estratégica. A sua verdade é a 
de serem os modelos de simulação, os vectores modelos de 
um sistema de controle planetário (do qual nem mesmo as 
poderosas vedetas deste cenário estão livres —  todos estão 
satelizados)(8).

Resistir à evidência: na satelização, aquele que está sateli- 
zado não é aquele que julgamos. Pela inscrição orbital de um 
objecto espacial, é o planeta Terra que se torna satélite, é o 
princípio terrestre de realidade que se torna excêntrico, hiper- 
-real e insignificante. Pela instanciação orbital de um sistema 
de controle como a coexistência pacífica, são todos os micro-

8. Paradoxo: todas as bombas sào limpas: a sua única poluição é  o 
sistema de segurança e  de controle que irradiam quando não explodem.
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-sistemas terrestres que são satelizados e perdem a sua auto�
nomia. Todas as energias, todos os acontecimentos são 
absorvidos por esta gravitação excêntrica, tudo se condensa 
e implode na direcção do único micromodelo de controle (o 
satélite orbital) como, inversamente, na outra dimensão, a 
biológica, tudo converge e implode sobre o micromodelo 
molecular do código genético. Entre os dois, na assunção 
simultânea dos dois códigos fundamentais da dissuasão, 
todo o princípio de sentido é absorvido, todo o desen�
volvimento do real é impossível.

A simultaneidade de dois acontecimentos no mês de Julho 
de 1975 ilustrava isto mesmo de uma maneira estrondosa: a 
reunião no espaço de dois supersatélites americano e sovié�
tico, apoteose da coexistência pacífica — a supressão pelos 
chineses da escrita ideográfica e a sua adopção a prazo do 
alfabeto romano. Este último significa a indiferenciação 
«orbital» de um sistema de signos abstracto e modelizado, 
na órbita do qual se vão reabsorver todas as formas, outrora 
singulares, do estilo e da escrita. Satelização da língua: é a 
maneira de os chineses entrarem no sistema de coexistência 
pacífica, o qual se inscreve no seu céu justamente ao mesmo 
tempo pela junção dos dois satélites. Voo orbital dos dois 
grandes, neutralização e homogeneização de todos os outros 
no solo.

Contudo, apesar desta dissuasão pela instância orbital — 
código nuclear ou código molecular —  os acontecimentos 
continuam no solo, as peripécias são mesmo cada vez mais, 
dado o processo mundial de contiguidade e de simulta�
neidade da informação. Mas subtilmente perdem o sentido, 
não são senão o efeito dúplex da simulação no apogeu. O 
melhor exemplo não pode deixar de ser a guerra do Vietname, 
Já que esta se encontrou na intersecção de uma questão 
histórica e «revolucionária» máxima e da implementação 
desta instância dissuasiva. Que sentido teve esta guerra, e a 
mia evolução não terá sido a de consolidar o fim da história
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no acontecimento histórico fulminante e decisivo da nossa 
época?

Por que motivo esta guerra tão dura, tão longa, tão feroz 
se dissipou de um dia para o outro como por encanto?

Por que é que esta derrota americana (o maior revés da 
história dos Estados Unidos) não teve qualquer repercussão 
interna na América? Se tivesse de facto significado o fracasso 
da estratégia planetária dos Estados Unidos teria também 
necessariamente de ter alterado o equilíbrio interno e o sis�
tema político americano. Nada disso aconteceu.

Outra coisa, pois, se passou. Esta guerra, no fundo, não 
terá passado de um episódio crucial da coexistência pacífica. 
A não intervenção da China, conseguida e concretizada ao 
longo de muitos anos, a aprendizagem por parte da China 
de um modus vivendi mundial, a passagem de uma estratégia 
de revolução mundial para uma outra de partilha das forças 
e dos impérios, a transição de uma alternativa radical para a 
alternância política num sistema doravante regulado pelo 
essencial (normalização das relações Pequim-Washington): 
era isso a questão fulcral da guerra do Vietname e, neste 
sentido, os Estados Unidos abandonaram o Vietname mas 
ganharam a guerra.

E a guerra chegou ao fim «espontaneamente», quando o 
objectivo foi atingido. Por isso se desfez, se deslocou com tal 
facilidade.

Esta mesma depreciação é indecifrável no terreno. A 
guerra durou tanto que não foram liquidados os elementos 
irredutíveis a uma política sã e a uma disciplina de poder; 
mesmo que se tratasse de um poder comunista. Quando por 
fim a guerra passou para as mãos das tropas regulares do 
Norte e escapou às da guerrilha, então a guerra pôde parar: 
atingiu o seu objectivo. A questão é, pois, a de uma rendição 
política. Quando os vietnamitas provaram que já não eram 
portadores de uma subversão imprevisível, então podia-se- 
-lhes passar o testemunho. Que seja uma ordem comunista,
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no fundo não é grave: esta já deu as suas provas, pode-se 
ter confiança nela. É mesmo mais eficaz que o capitalismo 
na liquidação das estruturas pré-capitalistas «selvagens» e 
arcaicas.

O mesmo cenário na guerra da Argélia.
O outro aspecto desta guerra e de qualquer guerra a 

partir de agora: por detrás da violência armada, do antago�
nismo homicida dos adversários — que parece uma questão 
de vida ou de morte, que se joga como tal (senão já não se 
poderia mandar as pessoas arriscar a pele neste tipo de 
coisas), por detrás deste simulacro de luta de morte e de 
disputa mundial impiedosa, os dois adversários são funda�
mentalmente solidários contra uma outra coisa, inominada, 
nunca dita, mas cujo resultado objectivo da guerra, com a 
mesma cumplicidade dos dois adversários, é a liquidação 
total das estruturas tribais, comunitárias, pré-capitalistas, 
todas as formas de troca, de língua, de organização simbó�
licas; é isso que é preciso abolir, é o aniquilamento de tudo 
isso o  objectivo da guerra — e esta no seu imenso disposi�
tivo especlacular de morte, não é senão um medium deste 
processo de racionalização terrorista do social — o aniqui�
lamento sobre o qual se vai poder instaurar a socialidade, 
sendo indiferente a sua obediência, comunista ou capitalista. 
Cumplicidade total ou divisão do trabalho entre dois adver�
sários (que podem mesmo, para o conseguir, fazer sacrifícios 
enormes) com o mesmo fim de aviltamento e de domestica�
ção das relações sociais.

«Os vietnamitas do Norte foram aconselhados a preslar- 
-se a um cenário de liquidação da presença americana no 
decurso do qual, claro, é preciso salvar a face.»

Este cenário foi o dos bombardeamentos extremamente 
duros sobre Hanói. O seu carácter insuportável não deve 
esconder que não passavam de um simulacro para permitir 
aos vietnamitas simularem prestar-se a um compromisso e a 
Nixon fazer engolir aos americanos a retirada das suas tropas.
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Tudo estava decidido, nada estava objectivamente em jogo 
senão a verosimilhança da montagem final.

Que os moralistas da guerra, os defensores dos altos 
valores guerreiros não fiquem demasiado desolados: a guerra 
não é menos atroz por ser apenas simulacro, sofre-se ainda 
na carne e os mortos e os antigos combatentes valem bem os 
outros. Esse objectivo continua a ser atingido, do mesmo 
modo que o da quadriculação dos territórios e de socialidade 
disciplinar. O  que já não existe é a adversidade dos adver�
sários, é a realidade das causas antagonistas, é a seriedade 
ideológica da guerra. É também a realidade da vitória ou da 
derrota, sendo a guerra um processo que triunfa bem para 
além destas aparências.

De todas as maneiras, a pacificação (ou a dissuasão) que 
hoje em dia nos domina está para além da guerra e da paz, é 
a equivalência, a todo o momento, da paz e da guerra. «A 
guerra é a paz», dizia Orwell. Também aí, os dois pólos 
diferenciais implodem um no outro ou reciclam-se um no 
outro — simultaneidade dos contraditórios que é ao mesmo 
tempo a paródia e o fim de toda a dialéctica. Assim se pode 
passar completamente por cima da verdade de uma guerra: 
a saber que ela acabou muito antes de acabar, que se pôs fim 
à guerra, no auge mesmo da guerra, e que talvez ela nunca 
tenha começado. Muitos outros acontecimentos (a crise 
petrolífera, etc.) nunca começaram, nunca existiram, senão 
como peripécias artificiais — abstract, substituição * e arte�
factos de história, de catástrofes e de crises destinadas a 
manter um investimento histórico sob hipnose. Todos os 
media e o cenário oficial da informação existem apenas p$ra 
manter a ilusão de uma acontecimentalidade, de uma reali�
dade dos problemas, de uma objectividade dos factos. Todos 
os acontecimentos devem ser lidos ao contrário, ou aperce-

Ersatz. Em alemão no original. (N. da T.)
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bemo-nos (os comunistas «no poder» em Itália, a redescoberta 
póstuma, retro, dos goulags e dos dissidentes soviéticos, como 
a redescoberta, quase contemporânea, por uma etnologia 
moribunda, da «diferença» perdida dos selvagens) de que 
estas coisas acontecem demasiado tarde, com uma história 
de atraso, uma espiral de atraso, que esgotaram o  seu sentido 
com muita antecipação e vivem apenas de uma efervescência 
artificial de signos, que todos estes acontecimentos se sucedem 
sem lógica, numa equivalência total das mais contraditórias, 
numa indiferença profunda pelas suas consequências (mas é 
que já nào têm mais: esgotam-se na sua promoção especta- 
cular) — todo o filme da «actualidade» dá assim a impressão 
sinistra de kitsch, de retro e de pomo ao mesmo tempo — isto 
sem dúvida que todos o sabem e, no fundo, ninguém o 
aceita. A realidade da simulação é insuportável — mais cruel 
que o Théâtre de la Cruaulé de Artaud, que era ainda o ensaio 
de uma dramaturgia da vida, o último sobressalto de uma 
idealidade do corpo, do sangue, da violência de um sistema 
que já estava a ganhar, no sentido da reabsorção de todos os 
problemas sem um vestígio de sangue. Para nós os dados 
estão lançados. Toda a dramaturgia e mesmo toda a escrita 
real da crueldade desapareceu. A simulação é ama e senhora 
e já só temos direito à outra coisa, à reabilitação fantasmática, 
periódica, de todos os referenciais perdidos. Todos se desen�
rolam ainda à nossa volta, na luz fria da dissuasão (inclusi�
vamente Artaud, que tem direito, como todo o resto, ao seu 
reviver, a uma existência segunda como referencial da cruel�
dade).

Por isso é que a proliferação nuclear já não é um risco de 
conflito ou de acidente atómico — salvo no intervalo em que 
as «jovens» potências pudessem ser tentadas a utilizá-las 
para fins não dissuasivos, «reais» (como fizeram  os 
americanos em Hiroshima — mas precisamente eles foram 
os únicos a terem direito a este «valor de uso» da bomba; 
todos os que a ela tiveram acesso a partir de agora serão
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dissuadidos de a usarem pelo próprio facto de a possuírem. 
A entrada para o, tão elegantemente designado, clube ató�
mico apaga muito rapidamente (como a sindicalização para 
o mundo operário) toda a veleidade de intervenção violenta. 
A responsabilidade, o controle, a censura, a autodissuasão 
crescem sempre mais depressa que as forças ou as armas 
de que dispõe: esse é o segredo da ordem social. Assim, a 
própria possibilidade de paralisar um país inteiro ao puxar 
um manipulo, faz com que os técnicos da electricidade nunca 
usem esta arma: é todo o mito da greve total e revolucionária 
que se desmorona no próprio momento em que os meios 
para isso estão dados — mas, ai! precisaniente porque os meios 
lhe são dados. Está nisso todo o processo de dissuasão.

É, pois, perfeitamente provável ver um dia as potências 
nucleares exportar centrais, armas e bombas atómicas para 
todas as latitudes. Ao controle pela ameaça sucederá a estra�
tégia bem mais eficaz da pacificação pela bomba e pela posse 
da bomba. As «pequenas» potências, julgando comprar a 
força de ataque autónoma, comprarão o vírus da dissuasão, 
da sua própria dissuasão. O mesmo para as centrais atómicas 
que já lhes entregámos: outras tantas bombas de neutrões 
desactivando toda a virulência histórica, todo o risco de 
explosão. Neste sentido, o nuclear inaugura em toda a parte 
um processo acelerado de implosão> congela tudo à sua volta, 
absorve toda a energia viva.

O nuclear é ao mesmo tempo o ponto culminante da 
energia disponível e a maximização dos sistemas de controle 
de toda a energia. O  aferrolha mento e o controle crescem de 
acordo (e sem dúvida ainda mais depressa) com as virtuali�
dades libertadoras. Foi a aporia das revoluções modernas. É 
ainda o paradoxo absoluto do nuclear. As energias congelam- 
-se no seu próprio fogo, dissuadem-se a si próprias. Já não 
se vê de todo que projecto, que poder, que estratégia, que 
assunto poderia existir por detrás desta clausura, desta 
saturação gigantesca de um sistema pelas suas próprias forças
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a partir de agora neutralizadas, inutilizáveis, ininteligíveis, 
inexplosivas senão a possibilidade de uma explosão para 
o interior, de uma implosão onde todas essas energias 
se aboliriam num processo catastrófico (no sentido literal, 
isto é, no sentido de uma reversão de todo o ciclo para um 
ponto mínimo, de uma reversão das energias para um limiar 
mínimo).


