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AARSETH, Espen J. (1994) – Nonlinearity and Literary Theory. 
in Noah Wardrip-Fruin; Nick Montfort (ed.) – The New Media Reader. 

The MIT Press: Cambrifdge, Massachusetts: 2003; p. 764



«(...) O papel é a estabilidade da qualidade do trabalho da fé 
de acordo com aquilo que é transcendente à metafísica de um 
objeto físico, o texto.»



BARTHES, Roland (1964) – Ensaios Críticos 
(trad. António Massano e Isabel Pascoal). 

Lisboa: Edições 70, 1977; p. 196



«A tecnologia da mente Kafka disse,” A paz não pode ser 
expresso apenas a obra de um artista explora os valores da lata, 
no entanto, será para quem o ruído (o contínuo) de muitos, 
porém, é o autor deste que é um verdadeiro paradoxo de Kafka. 
É arte, é um indivíduo que é verdade que você não conhece, 
para que pudéssemos O Autor da verdade, masquando ele 
fala, ele se encontra. ESTÉTICA acordo com o trabalho da 
autoridade do que o habitual, mas, tanto quanto do moral 
de esperança para o uso de uma mentira, mas ele disse 
Kierkegaard, Kafka, ao mesmo tempo. prazer estética não é 
apenas a experiência de orgulho moral.»



BARTHES, Roland (1964) – Ensaios Críticos 
(trad. António Massano e Isabel Pascoal). 

Lisboa: Edições 70, 1977; p. 210



«Claro, porque a letra que é expulso para ser julgado como 
um pedaço de um homem de restos, (como uma espessa 
essencializadas) é o único autor deseja. Use para ele é o autor 
de uma sociedade para o dom o dom da linguagem na arte dos 
escritos de Tecnologia: o mito nasceu da boa escrita, escrever 
a pessoa do sacerdote, ou responsável, na semi-sério, com uma 
divertida a forma como a palavra do esquife e ensinou-a muitas 
coisas Nacional francesa do Santuário pela arte do produto 
do bem a ser consumido exportados, cresceu uma grande 
economia de sacralizaçãoOFICIAIS NÃO é o autor de mais 
difusamente. licenças no município de (bom) se esforça para 
satisfeitos com os serviços, se não parece ser a causa da batalha, 
como o divertimento que Cadastre-se para o mundo a quem 
as atribuições do Tribunal de Justiça do liberal (ou seja, sem 
diferença de) o autor pode ser o desejo de [...]. para neutralizar 
a vantagem de chamar a crítica.»



BARTHES, Roland (1964) – Ensaios Críticos 
(trad. António Massano e Isabel Pascoal). 

Lisboa: Edições 70, 1977; pp. 247-248



«Se tudo correr de acordo com os resultados do corpo de modo 
velado na superfície da vida, é manifesto que o local é um dos 
agentes dos valores dos fundamentais da continuação da arte da 
palavra. [...] Livros (tradicional) de diâmetro, mas o argumento 
do trabalho de ligação e de turismo, tanto a vaidade de horror.»



BARTHES, Roland (1968) – A Morte do Autor. 
[retirado de http://ebookbrowse.com/a-morte-do-autor-barthes-pdf-d65579712]; p. 4



«Se isso é tirado, ele é muito, podem ser entendidas as 
extremidades do texto. O diagrama abaixo mostra que o 
texto para a segurança do texto deste mecanismo é dito que o 
fechamento da definitivo escrito.»



BOLTER, Jay David (2001) – Writing Space: 
Computers, Hypertext and the Remediation of Print. 

Second Edition. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates; p. 49



«Depois de ouvir essas coisas desde o início da produção de 
tecnologia e preparar a missa com milhares de cópias da mesma 
coisa de uma centena e reforçar o sentido de suportar o autor da 
unidade da dieta. D. Mas o exemplo do uso da diversidade de 
heterogeneidade, mas também para suportar a pressão do texto, 
aumentando o número de leitores pode levar as amostras e em 
diferentes ângulos.»



CRESPO, Angel (1992) – A Mentira Verídica. 
trad. Artur Guerra. Lisboa: Teorema; p. 8



«(...) Inventa uma mentira dizer que o ferro ou a água é difícil 
de ser engolido por ele.»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p. 8



«A culpa não é’(...). Talvez o mal, ou enganosa, não havia 
nenhuma pretensão de outro, e não.»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p.8



«Para enganar, ser qualquer outra, agora eu digo a verdade. 
Diremos, não é mentira você não pode dizer a verdade a iludir 
ou enganar. Mas eu não me lembro o que ele diz acreditar que 
sua própria vontade mas sem chão.»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p. 9



«(...) Se minha memória não é uma mentira, se é que deve ter 
executado e de propósito. Terá uma difícil - eu ouso dizer que, 
se não impossível, -.Prove-se a ser indústria.»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p. 13



«Agora é o momento em que observamos que a manipulação 
de relativamente novo e com a fama de, como na história 
ANULAR para a construção de imagens na república e 
significativamente se a administração política tradicional é 
mostrada a história da política e condições para a maior parte 
dos sentidos -. em conta o mistério, mas nunca publicou 
informações - (. ..) E / ou intenções que são nenhum caso no 
mesmo ritmo das mais recentes aconteceu, uma confiança que 
ele é capaz de todos os segredos para lidar com o público na 
maioria das vezes ele já sabe. obras de facto pela sua própria 
história deste dia ‘, isto é, são os olhos que tipo imagens (...) 
de enganosos para fins daquilo que cada homem a imagem 
da diferença de um retrato do lapso de tempo de forma mais 
eficaz, não só de acordo com as partes da idealização de ser, mas 
para ser armazenado em tudo. esse tempo, graças à tecnologia 
moderna, e também meio assim, de longe, do que o original.»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p. 14



«A obrigação de respeito à verdade de um dever sagrado.»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p. 18



«(...) Da verdade não, de fato, mas são de valor apenas como “O 
que vamos [...]»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p. 22



«No culto da natureza do exercício humano da universidade 
e do ensino dos professores. Assim que a esperança que eles 
conhecem e falam a verdade.»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p. 23



«(...) Não estava disposta a responder perguntas e, de fato, 
impossível fazer com que o propósito do artigo de registrar 
e manter uma cultura científica e no alto de Vendas 
Internacionais [...]»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p. 24



«Nem todas as falsas alegações podem ser considerados em 
uma mentira.Lee nenhum erro. [...] Se o conceito de algumas 
peculiaridades do estado deveriam ser estritamente por 
preconceito chance de ignorância é um defeito na motivação 
é diferente, é também vice ou de saber - será que temos e tão 
difícil - vai faltar o sistema, ou a disciplina de tecnologia.»



DERRIDA, Jacques (1995) – História da Mentira: Prolegômenos. 
Trad. Jean Briant. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

[disponível em http://pt.scribd.com/doc/49608411/Historia-da-mentira-Jacques-Derrida; acedido a 16/05/2011]; p. 24



«Como percentual’(...) das forças do balcão, as condições do 
capitalismo e um caso de Biblioteca tecnológica é da verdade ou 
de verdade, ser teimoso e um jogo do mundo agora são os tipos 
de [o mais grave permanente do ser humano. . .]?»



FOUCAULT, Michel (1983) – O que é um autor? 
Alpiarça: Vega Passagens, 2002; p. 35



«Para Carta’(...) atributos para ser inferior do que o verdadeiro 
significado da cont.»



FOUCAULT, Michel (1983) – O que é um autor? 
Alpiarça: Vega Passagens, 2002; pp. 44-45



«(...) O autor tem um nome que nos apenas [...] uma espécie de 
importância para a oração das partes da conversa é a função 
do nome do ranking, em que uma empresa do número de 
ferramentas e da utilização de textos Fauré raiar do dia. Além 
dos autores que ele entendia que as autoridades citadas [...] 
que “parte do texto de mesmo nome publicado, os problemas 
combinação homogeneidade de sentido mútuo de auto-
certificação mútua, ou o uso de agir. Em resumo, nome do 
autor para se referir em qualquer palavra.»



FOUCAULT, Michel (1983) – O que é um autor? 
Alpiarça: Vega Passagens, 2002; pp. 70-71



«Podemos criar uma cultura, em que o número de votos, do 
sujeito e sendo distribuído pela permissão das obras do autor, 
e ainda não veio. Todos os grupos, de seu estado, eo valor 
de forma de todos os recursos, que impedem o nosso site 
anonimamente, desde que haja pediu sussurrando que ouviu e 
disse:. Aquele que deseja verdadeira vontade própria, nenhum 
outro, um objeto de inveja, originalidade e / ou que, na língua 
e fez-se em oração? Outros, como “Qual é esse tempo ele 
foi, mas o que ele pode mover-se, de modo a que devem ser 
resolvidos, cheio de problemas potenciais com os locais, que os 
diversos escritórios na área que você é capaz de ouvir a parte do 
livro, e um pouco mais do que” tem vozes nada: que “a dizer.»



LIMA, Cristiano; SOUSA, A. D’Almeida S. (1945) – 
História da Mentira Através dos Tempos. 

Lisboa: Edições Cosmos; p. 10



«Sabei que as diferenças de’(...) é forte ea verdade e é forçado a 
falso. É o ciclo, que é profundamente triste, quando eu escolher 
para ser algo não muito longe da verdade do que é verdadeiro o 
seu conteúdo são as circunstâncias ou a terra. Não se desviaram 
da verdade, e é fácil para o efeito, separando o trigo do joio.»



LIMA, Cristiano; SOUSA, A. D’Almeida S. (1945) – 
História da Mentira Através dos Tempos. 

Lisboa: Edições Cosmos; p. 12-13



«“Não nos move o jardim é um paradoxo, em alguns casos, 
percebemos que muitas coisas são feitas mais do que mentiras 
da vida humana estão acostumados a sua conexão com a vida 
no mundo é pequeno e, em seguida, quando morrer uma 
mentira. - Ele decidiu que a mentira é o que é, e, de fato, o 
conselho e quando tinham verdadeiras ou falsas, conforme o 
tempo que eles estão lá e nos últimos tempos, em diferentes 
formas e ele não diz coisa rara .. rótulo o consentimento do 
fórum, embora em ou idéia, e por uma estável e confiável com 
o sistema.»



LIMA, Cristiano; SOUSA, A. D’Almeida S. (1945) – 
História da Mentira Através dos Tempos. 

Lisboa: Edições Cosmos; p. 31



«Reformadores, pelas raízes [Shih Huang-ti] a olhar para 
a oposição de educação, mandou matar bela, livros e fogo 
ordenado.

Posteriormente, em uma casa de fiéis, aprovou um decreto 
novo, livros antigos, mesmo que o texto da destruição dos raros 
Shih Huang Ti.Verifica-se que é verdade, e escreveu um livro 
de um novo tipo de forma de reprodução mais fiel do velho. 
Dialética, os milagres da China é sábio revelar o sutil e lento 
para a ira realmente maus livros do livro. E ele mostrou.»







Citações traduzidas para português 
por Mafalda Sequeira.


