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A investigação iniciou-se em torno dos temas da 
não-linearidade e da autoria, tendo sido sempre 
questionado o papel do leitor face a uma narrativa 
e face ao objecto livro e a sua forma digital.

«O prazer do leitor é o prazer do mirone. Seguro mas 
impotente.» (Aarseth, 2005: 22) constituiu uma primeira 
declaração de intenções, num segundo momento de 
desenvolvimento da investigação, que prosseguiu em 
torno dos temas da autoria, da mentira e do erro, 
questionando a fiabilidade dos livros e do autor.

O autor é visto como uma marca, um modo de 
catalogação e avaliação do conhecimento. A validade 
de uma afirmação é muitas vezes feita através da sua 
associação a um nome de autor, mesmo sendo o seu 
conteúdo questionável.

mentira
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Qual o papel do leitor na interpretação de um texto? 
Será ele um mirone, limitando-se a assimilar a 
informação nele contida, ou um autor, como enuncia 
Barthes em A Morte do Autor (1968)? E o que é um 
autor, afinal? Segundo Aarseth (2005: 193), «Ser ‘autor’ 
(em oposição a mero ‘escritor’) significa ter poder 
configurativo não só sobre o conteúdo mas também 
sobre o género e a forma de uma obra. Isto é, ser capaz 
não só de controlar todos os elementos ‘poéticos’, mas 
também de introduzir novos.». O leitor produz novos 
conteúdos ao ler um texto, ao interpretá-lo? Parece-me 
que não. A não ser, talvez, no caso da marginália (ainda 
que esta costume ser anónima e não seja de grande 
circulação, excepto em livros de bibliotecas).

Mas o leitor também não se limita a “assimilar” a 
informação de um texto. Ele interpreta-a, tem uma 
opinião crítica sobre ela. O leitor é, acima de tudo, 
alguém que escolhe, interpreta e julga, não com a 
imparcialidade de um juiz, mas tendo em conta os seus 
conhecimentos e as suas limitações.
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Sendo a produção literária demasiado vasta para que 
a possamos consultar na íntegra, temos necessidade 
de a “filtrar” e escolher consoante certos critérios. 
Um dos mais importantes, senão o mais importante, 
é o autor. Um nome de autor confere credibilidade a 
um determinado assunto, atribui um maior valor à 
informação. Mas, na realidade, é difícil verificar se 
um autor está ou não a falar a verdade. Ou se uma 
determinada obra foi realmente escrita por ele.

Existem diversos exemplos de autores que conseguiram 
enganar o sistema, e por sistema refiro-me não só a 
leitores, mas a editores, aos média, a “especialistas”. 
Clifford Irving foi um deles, com a sua Autobiography 
of Howard Hughes, escrita em 1971, na qual afirmava 
ter sido escolhido pelo milionário para escrever a sua 
autobiografia. Tendo o livro sido mesmo publicado, só 
com as declarações via rádio de Howard Hughes se 
descobriu que não passava de uma mentira. E mesmo 
assim com algumas dúvidas (esclarecidas depois pelo 
próprio Clifford Irving, que reconheceu a farsa).
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Orson Welles, em F for Fake, de 1974, relata a vida 
do pintor Elmyr de Hory, dedicada à falsificação de 
pinturas originais de Picasso, Matisse, Modigliani e 
Renoir. As mesmas conseguiram passar em avaliações de 
“especialistas” e ser expostas em museus e galerias durante 
meses ou anos (não se sabe se ainda existirão algumas em 
exposição). Este é um exemplo onde é evidente a posição 
do autor enquanto “marca” e atribuidor de valor.

Exemplos semelhantes multiplicam-se, e não poderemos 
nunca saber ao certo o que é verdadeiro e o falso. Como 
afirmam Cristiano Lima e A. D’Almeida S. Sousa (1945:  
12), «uma verdade, ao morrer, converte-se em mentira». 

Neste projecto pretendo então não só questionar a autoria 
e o papel do leitor, como também a credibilidade na 
estabilidade da página e no objecto livro. Mais uma vez, 
citando Espen Aarseth (2003: 764): «(…) the stability 
of paper-based documents is as much a product of 
our metaphysical belief in a transcendental text as an 
inherent quality of the physical object.»
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Na web, existe ainda algum preconceito quanto à 
credibilidade e fiabilidade da informação disponibilizada, 
sendo ela muitas vezes manipulada por anónimos e 
não académicos. Jeff Jarvis (2011) fala, acerca disso, na 
importância da distinção entre conteúdo e valor, sendo 
que o que distingue a pertinência de uma informação 
deverá ser o seu valor e não o seu conteúdo (assumindo 
que qualquer um pode produzir valor). Embora cada vez 
mais se note uma propensão para o acesso à informação 
online, é notória, por exemplo, quando se olha para uma 
bibliografia de uma tese, a escassez de recursos online 
não associados a um nome de autor.

Nas várias publicações desenvolvidas neste projecto, são 
vários os erros, mentiras e inconsistências nos textos e 
imagens, pelo que passo a explicar cada um deles nas 
páginas seguintes.
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Em A História da Ruminação: prolegômenos de Jacques 
Derrida, deveria ler-se História da Mentira: prolegômenos.

Seguindo a lógica de Wirikuta (ver anexo Return to 
Wirikuta), na publicação foi feita uma troca de nomes, 
que resultou num texto sem-sentido e que induz em erro 
o leitor. A farsa é evidente e, no entanto, o conteúdo 
não é mentiroso, existe apenas a um novo código cuja 
decifração seria necessária para o entender.

O impulso em olhar para um objecto de autor e atribuir-
lhe maior significância é aqui questionado.

Chave:

abismo > ogre
absoluta > leve

mentira
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absoluto > leve
aceite > azeite
acontecimento > dose
acuidade > anuidade
acusar > dançar
adequada > canção
fábula > caixa
afabulação > encaixar
afabulou > encaixou
afirmação > oração
agudo > felpudo
alegava > brincava
alma > aranha
amenizar > contar
amordaçada > embaraçada
amplamente > ruidosamente
análise > compra
analogia > alergia
antemão > entoação
antigo > castigo
antinomias > coincidências
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anuncia > renuncia
aparição > repetição
ardil > persil
arestas > vertigens
arquivo > bolo
artigo > drama
assinado > queimado
assinatura > queimadura
assinei > queimei
assumir > desentupir
atestação > participação
atestando > participando
ato > inseto
atômicas > daltónicas
autênticos > desdentados
autor > atleta
autoridade > atlética
banir > transmitir
boa fé > má queda
bombardeio > maquinismo
bombas > máquinas



12

calculada > atada
calúnia > amêijoa
canônica > eufórica
capital > especial
capitalístico-tecnológico > especialístico-psicológico
caracterizada > desgraçada
cargo > alvo
cartas > flores
casa > caneta
chefe > dente
choram > criam
ciência > paciência
citações > intimidações
citando > intimidando
clássica > tenra
clássico > tenro
cláusula > poeira
coação > caração
coloniais > sentimentais
colonial > sentimental
começar > entrançar



13

compasso > desenho
competência > inocência
complexa > simples
complexas > simples
complicação > simplificação
compulsão > emoção
comum > exagerado
conceito > dígito
conceitual > digital
concessões > ocasiões
concretizada > amassada
condição > socialização
conferência > divergência
confessada > migrada
confessar > migrar
confiança > fiança
confissão > migração
conformidade > disformidade
conhecidas > sentidas
conhecido > sentido
conjunturais > visuais
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conjuntural > visual
consciência > efervescência
conseqüencias > saliências
constativos > donativos
constitutiva > repetitiva
consumados > desfasados
contágio > estágio
contaminam > estagiam
conteúdo > miúdo
contextos > cimentos
continentes > clientes
contre-vérité > guarda-sol
convencional > imparcial
conveniência > impaciência
corrigir > rir
cortes > laços
credibilidade > empregabilidade
crença > avença
crer > empregar
crime > ananás
critério > chapéu
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crônicas > cólicas 
cronista > coliquistas
cuidado > sentado
culpa > barba
culpabilidade > barbaridade
culpada > barbuda
culposo > barbudo
decisão > abrasão
declaração > qualificação
declarações > qualificações
declararem > qualificarem
deliberadamente > sintonizadamente
delimitação > sintonização
demitiu > assistiu
demonstra > gosta
denso > penso
denunciou > enferrujou
deportação > combinação
desanimado > recomendado
desaparecidos > cintilantes
descartada > brilhante
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desconfiar > deslumbrar
desconhecimento > contentamento
descontinuidade > idade
desejo > fenómeno
desqualifica > intensifica
destinatário > peluche
destruir > incluir
determinar > brilhar
dever > conotar
dialética > diabólica
dialético > diabólico
diálogo > lugar
diferença > sentença
difíceis > santos
dificuldade > santidade
difusão > refeição
diplomacia > abundância
direito > jeito
discreto > sintético
discursos > concursos
discussão > lentidão
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dissimulando > moderando
dissociar > associar
distinção > perturbação
divulgado > arranhado
diz > arremessa
dizer > arremessar
documentos > brinquedos
dominante > assaltante
dúvida > evidência
economia > melodia
edição > traição
eleição > digestão
empenhar > purificar
encravados > stressados
encraves > stresses
engajamentos > entroncamentos
engajar > entroncar
enganá-los > despenteá-los
enganar > despentear
enganei > despenteei
engano > despenteio
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entidade > celebridade
enunciado > entusiasmo
epígrafe > coisa
erro > balão
esconder > enobrecer
escrita > mitologia
especificidade > imunidade
espectral > mix
espectro > mix
espera > pedra
essencial > lexical
estabilidade > racionalidade
estabilizá-la > racioná-la
estado > fragmento
estatal > fragmental
estatuto > escudo
estratégia > hesitação
estruturais > horizontais
ético > céptico
européia > centopeia
evidente > selvagem
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exemplo > olho
exemplos > olhos
eximpérios > eremitérios
existem > aparentam
existência > aparência
existir > aparentar
experiência > decência
explicitação > dispersão
explicitamente > dispersadamente
extermínio > domínio
externa > cisterna
fabulosa > selvagem
fabuloso > selvagem
face > jibóia
falhas > medalhas
falsa > redundante
falsidade > redundância
falsificações > redundâncias
falso > redundante
falta > escada
famosa > cheirosa
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fantasma > plasma
fantasmático > plasmático
fato > mito
fator > mito
fenômeno > prótese
fenômenos > próteses
ficção > confusão
fictícia > confusa
fictícias > confusas
fictício > confuso
figura > concha
filosofia > nostalgia
forças > dependências
formação > dispersão
formal > sensacional
formais > sensacionais
formulação > bifurcação
formular > bifurcar
fórmulas > bifurcações
fracasso > êxito
fragmentárias > secundárias
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fragmentos > secundários
frança > pança
francesa > pançuda
francês > pançudo
franceses > pançudos
fraude > alegria
freqüentemente > estrondosamente
fronteira > cabeleira
futuro > escuro
geral > abdominal
governamental > ramal
governo > ramo
grave > nave
guerra > terra
habilidade > adiposidade
hesitar > ressentir
hesitação > ressentição
heterogênea > lacrimogênea
heterogeneidade > lacrimogeneidade
hipótese > maionese
hipóteses > maioneses
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hipotéticos > maionésicos
homenagem > clonagem
homens > animais
honestidade > barbaridade
honesto > bárbaro
humanidade > elasticidade
humano > elástico
idealizar > abençoar
idéia > benção
identidade > hospitalidade
identificação > hospitalização
ideologia > agonia
ignorância > calibragem
ignorarem > calibrarem
ilegal > canibal
imagem > lavagem
imagem-substituto > lavagem-automática
imanência > aderência
imenso > lenço
imperador > jovem
imperativo > juvenil



23

imperial > jovial
impossível > imprescindível
imprensa > doença
imprescrítiveis > impessoais
impura > imatura
incompetência > carência
incondicional > brutal
incondicionalmente > brutalmente
inconsciência > fluorescência
inconsciente >  fluorescente
incontestável > impressionável
incorreta > invulgar
indelével > sobrenatural
independente > benevolente
indivíduos > abades
induzir > balir
infinita > parasita
informação > animação
infra-estrutura > infra-horizontal
injustamente > invariavelmente
insistentemente > comoventemente
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insólita > favorita
inspiração > adoração
instrumentos > aviões
insuficiente > convincente
intelectuais > deliquentes
intenção > alteração
intencionalmente > alternadamente
interestatais > interfragmentários
interna > materna
internacional > facial
interpretação > constipação
interpretações > constipações
interrupção > explosão
intrínseca > deprimente
invenção > extorsão
inventivos > extorsivos
invertendo > abraçando
irônico > educativo
irredutível > habitável
Irreversivelmente > irresistivelmente
jornais > analgésicos
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jornal > analgésico
jornalista > análgico
judeus > doutores
juízos > avisos
juridicamente > malevolamente
jurídico > malévolo
justa > variável
justiça > variação
justificado > expirrado
justo > variável
lamentavelmente > felizmente
leal > espiritual
leciona > coleciona
legalidade > banalidade
legitimada > agressiva
legitimar > agredir
legitimidade > agressividade
leitor > sensor
leitores > sensores
leitura > sensibilidade
limite > movimento
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limites > movimentos
linguagem > coragem
literatura > agricultura
lógica > analógica
lucidamente > compulsivamente
luto > surto
má fé > boa queda
má vontade > boa adversidade
maciça > cobiça
mal > bem 
mal-entendido > bem-conhecido
mandato > x-ato
manipulação > modernização
material > pardal
memória > preguiça
mente > rumina
mentem > ruminam
menti > ruminei
mentido > ruminado
mentindo > ruminando
mentir > ruminar
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mentira > ruminação
mentirosas > ruminantes
mentiroso > ruminantes
mentiu > ruminou
mídia > erva
militar > genuíno
ministro > sinistro
missão > personalização
modelo > nutriente
moderno > hermafrodita
moderna > hermafrodita
modernas > hermafroditas
modesto > transcendental
monopolizou > conjugou
moral > vogal
mortes > comidas
motivação > pasteurização
mundo > cubo
nação > plantação
nacional > plantado
narrativa > cativa
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narrativo > cativo
narrei > cativei
natural > essencial
naturais > essenciais
necessário > aniversário
negação > aceitação
negativo > aceite
notórios > ausentes
novidade > nulidade
obediência > decadência
observação > granulação
ocorrência > emergência
ocupação > maldição
oficiais > samurais
opina > imita
opinião > imitação
oportunidade > amizade
oportuno > amigo
oposto > ideal
original > bestial
originário > bestiário
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parcial > dominical
parênteses > adiposidades
particular > geral
passagem > aragem
pensadores > assustadores
pensamento > susto
performatividade > ferocidade
performativo > feroz
performativos > ferozes
perguntas > carpetes
perito > pardal
perjúrio > negócio
personagens > folhagens
pertinente > magnificiente
piedade > sujidade
poderes > colheres
polêmica > anêmica
polêmico > anêmico
política > essência
ponderadas > vassouradas
popular > azul



30

positivismo > automobilismo
positivista > automobilista
possibilidades > toxicidades
possível > tóxico
possíveis > tóxicos
pragmática > fluente
pragmático > fluente
preço > óculo
predecessores > adaptadores
prejudica > paradisíaca
prejuízo > paraíso
preliminar > radical
presença > doença
presidente > acidente
presidentes > acidentes
proclamada > cebolada
professor > tomate
professores > tomates
profundo > irrelevante
progresso > inverso
proibir > permitir
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projeto > recital
promessa > sinuosidade
propaganda > demanda
propício > impossível
proporção > adoração
proporções > adorações
proposições > agriões
propósito > depósito
prova > gira
provar > girar
pseudológico > zoológico
pseudos > zoo
publica > amassa
pública > amassado
publicação > massa
publicamente > amassadamente
pudor > ardor
radiofônica > esquisofrênica
real > desigual
reais > desiguais
realidade > desigualdade
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rebatizada > desculpada
reconhecer > emudecer
reconhecida > emudecida
reconhecimento > emudecimento
refletir > dormir
reflexivo > dorminhoco
reflexivos > dorminhocos
refutativo > desempenho
regime > verde
reinterpretação > reconquista
relativizar > sufocar
rememora > resmunga
repórter > pé
repressão > tropeção
repressões > tropeções
reproduzido > perfumado
república > cozinha
resistência > impaciência
responsabilidade > bondade
responsável > bondoso
responsáveis > bondosos
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retórica > meteórica
retorno > suborno
retrato > acetato
retroceder > ensurdecer
revolução > saturação
rigor > desânime
rigorosa > desanimada
rigorosamente > desanimadamente
risco > petisco
riscos > petiscos
saber > reluzir
saber-fazer > reluzir-desidratar
saberes > reluzires
sacralidade > afetividade
sacro-santidade > afeto-atrocidade
sagrado > afetivo
santidade > atrocidade
secretos > raros
segredos > temperos
sei > adorei
sentido > cosido
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sequëncia > falência
silêncio > cheiro
simpatia > histeria
simulacro > jovem
sincero > austero
sinistra > risonha
sinistro > risonho
sintomal > vegetal
soberania > alquimia
soberano > alquimista
socialidade > luminosidade
sociedade > mocidade
solenemente > atabalhoadamente
subterfúgio > subterrâneo
sucederam > encolheram
sufrágio > doente
tampouco > também
tarefa > missão
teatral > cabedal
tecnologias > psicologias
tecnomídia > psicoerva
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tecnoperformatividade > psicoinfantilidade
teletecnológica > toxipsicológica
teletecnológicos > toxipsicológicos
tempo > dedo
tendência > falência
testemunhal > nasal
testemunho > nariz
testemunhos > narizes
testes > pestes
tradição > corrosão
tradicional >  corrosivo
tradução > devolução
tragar > chilrear
tribunal > marsupial
universal > espiritual
universidade > espiritualidade
universitários > espirituosos
universitário > espirituoso
usurpação > exactidão
valor > calor
vantagem > folhagem
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veracidade > velocidade
veraz > veloz
verdade > farinha
verdadeira > farinheira
verdadeiro > farinheiro
vergonhosa > tendenciosa
veridicidade > piedade
verídico > piedoso
violência > paciência
violências > paciências
virtual > astral
virtualidade > astralidade
virtude > debilidade
vista > crista
vítima > lágrima
vontade > adversidade
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Em Citações de: A. D’Almeida S. Sousa; Angel Crespo
Cristiano Lima; Espen Aarseth; Jacques Derrida; Jay David 
Bolter; Michel Foucault; Roland Barthes. são apresentadas 
várias citações pertinentes para o tema, mas que foram 
submetidas a um processo de tradução através do 
tradutor do Google.

Não sendo a tradução fiável, até porque percorreu 
um longo caminho até voltar a ser re-traduzida para 
o português, o resultado final afasta-se bastante do 
original, tendo o seu significado sido perdido.

Traduzindo através de sistemas digitais ou não, ao passar 
de uma língua para outra são sempre perdidas algumas 
informações dos textos originais (como trocadilhos com 
palavras ou letras). Questiono até que ponto poderá uma 
tradução induzir-nos em mentira, especialmente tendo 
em conta a interpretação do texto original pelo tradutor, 
que nem sempre poderá ser a mais correcta.

mentira
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A escolha e tradução de dois textos em inglês terá sido 
por lapso meu, mas curiosamente o tradutor “conseguiu” 
traduzi-las na mesma.

O caminho percorrido terá sido:
Português > Russo
Russo > Sueco
Sueco > Alemão
Alemão > Espanhol
Espanhol > Francês
Francês > Grego
Grego > Inglês
Inglês > Italiano
Italiano > Latim
Latim > Português

Nas páginas seguintes encontram-se as citações originais.
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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
« (…) the stability of paper-based 
documents is as much a product 
of our metaphysical belief in a 
transcendental text as an inherent 
quality of the physical object.»

-----------------------------
BARTHES, Roland (1964) – Ensaios Críticos (trad. 
António Massano e Isabel Pascoal). Lisboa: Edições 
70, 1977.

p. 196
«A técnica de Kafka diz que o sentido 
do mundo não é enunciável, que 
a única tarefa do artista é explorar 
significações possíveis, que cada 
uma das quais, tomada à parte, não 
será senão mentira (necessária), mas 
cuja multiplicidade será a própria 
verdade do escritor. Eis o paradoxo 
de Kafka: a arte depende da verdade, 
mas a verdade, sendo indivisível, não 
pode conhecer-se a si mesma: dizer a 
verdade é mentir. Assim, o escritor é 
a verdade, e contudo quando ele fala, 
ele mente: a autoridade de uma obra 
nunca se situa ao nível da estética, mas 
somente ao nível da experiência moral 

que faz dela uma mentira assumida; 
ou antes, como diz Kafka corrigindo 
Kierkegaard: não se chega à fruição 
estética do ser senão através de uma 
experiência moral e sem orgulho.»

p. 210
«Naturalmente, a literatura não é 
uma graça, é o corpo dos projectos 
e das decisões que conduzem um 
homem a realizar-se (isto é, de uma 
certa maneira, a essencializar-se) 
apenas da fala: é escritor aquele que 
quer sê-lo. Naturalmente também, 
a sociedade, que consome o escritor, 
transforma o projecto em vocação, o 
trabalho da linguagem em dom de 
escrever, e a técnica em arte: foi assim 
que nasceu o mito do escrever bem: o 
escrever é um padre assalariado, ele 
é o guardião, semi-respeitável, semi-
irrisório, do santuário da grande Fala 
francesa, espécie de Bem nacional, 
mercadoria sagrada, produzida, 
ensinada, consumida e exportada no 
âmbito de uma economia sublime dos 
valores. esta sacralização do trabalho 
do escritor sobre a sua forma tem 
grandes consequências, e que não são 
formais: ela permite à (boa) sociedade 
distanciar o conteúdo da própria 
obra quando esse conteúdo se arrisca 
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a perturbá-la, convertê-lo em puro 
espectáculo, ao qual se pode aplicar 
um juízo liberal (isto é, indiferente), 
neutralizar a revolta das paixões, a 
subversão das críticas […].»

pp. 247-248
«Se tudo o que se passa à superfície da 
página desperta uma susceptibilidade 
tão viva, é evidentemente porque 
esta superfície é depositária de um 
valor essencial, que é o contínuo 
do discurso literário. […] O Livro 
(tradicional) é um objecto que 
encadeia, desenvolve, fia e corre, no 
mais profundo horror do vazio.»

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

p. 4
«Uma vez o autor afastado, a 
pretensão de «decifrar» um texto 
torna-se totalmente inútil. Dar um 
Autor a um texto é impor a esse texto 
um mecanismo de segurança, é dotá-
lo de um significado último, é fechar 
a escrita.»

-----------------------------
BOLTER, Jay David (2001) – Writing Space: 
Computers, Hypertext and the Remediation of Print. 
Second Edition. Mahwah: Lawrence Erlbaum 
Associates.

p. 49
«From the first, print was a mass 
production technology that generated 
hundreds or thousands of identical 
copies and so supported homogeneity 
and reinforced the sense of the author 
as an authority. On the other hand, 
print could be used in support of 
multiplicity and heterogeneity as 
well, because print increases the 
number of texts so that a single 
reader can collect and sample diverse 
points of view.»

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

p. 8
«(…) não vale a pena inventar 
mentiras para dizer que o ferro é duro 
ou que a água molha.»
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-----------------------------
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
«(…) mentira não é o erro. Pode-se 
estar no erro, enganar a si mesmo 
sem intenção de enganar os outros e, 
portanto, sem mentir.»

«Mentir é querer enganar o outro, às 
vezes até dizendo a verdade. Pode-se 
dizer o falso sem mentir, mas pode-
se dizer o verdadeiro no intuito de 
enganar, ou seja, mentindo. Mas não 
mente quem acredita naquilo que diz, 
mesmo que isto seja falso.»

p. 9
«(…) se eu me engano, só poderá ser 
mentira se eu tiver feito de propósito. 
Será difícil – ouso dizer até impossível 
– provar que o fiz de propósito.»

p. 13
“Devemos agora voltar a nossa 
atenção para o fenômeno, 
relativamente recente, da manipulação 
de massa, do fato e da opinião, 
tal como se tornou evidente na 

reescritura da história, na construção 
de imagens e na política dos governos. 
A mentira política tradicional, tão 
manifesta na história da diplomacia 
e da habilidade política, referia-se 
habitualmente a autênticos segredos 
– dados que nunca haviam sido 
tornados públicos – ou então a 
intenções que, de qualquer maneira, 
não possuem o mesmo grau de 
certeza que os fatos consumados 
(...) as mentiras políticas modernas 
tratam de forma eficiente coisas que 
não são segredos de forma alguma, 
praticamente conhecidas por todos. 
Isso é evidente no caso da reescritura 
da História contemporânea, sob 
os olhos daqueles que dela foram 
testemunhas, mas é verdade também 
na falsificação de imagens de todo 
tipo (...) pois uma imagem, à diferença 
de um retrato ao modo antigo, não 
tem apenas o papel de idealizar a 
realidade, mas de substituí-la por 
completo. Tal substituto, por causa 
das tecnologias modernas e da mídia, 
destaca-se, evidentemente, mais do 
que o original”

p. 14
«O dever de dizer a verdade é um 
imperativo sagrado.»
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p. 18
«(…) a verdade não é a realidade, 
mas antes de tudo o valor de um 
enunciado em conformidade com 
aquilo que pensamos […]»

p. 22
«Em nossa cultura, a idéia de 
competência está associada à 
Universidade e aos professores 
universitários. Segundo se supõe, 
os professores sabem e dizem 
o verdadeiro.»

p. 23
«(…) desisti de responder e corrigir 
essa contre-vérité que se tornara 
verdade pela força conjunta da suposta 
autoridade de um perito acadêmico 
e de um jornal com difusão maciça e 
internacional[…]»

p. 24
«Nem toda afirmação incorreta pode 
ser qualificada de mentira. Mentira 
não é erro. […] Se o conceito de 
mentira tem alguma especificidade 
resistente, deve ser rigorosamente 
distinguido do erro, da ignorância, 
do preconceito, da falta de raciocínio 
e até da deficiência na ordem do 
saber, ou ainda – e aí as coisas vão se 

complicar para nós – da deficiência na 
ordem da ação ou do fazer, da prática 
e da tecnologia.»

«(…) como calcular uma proporção 
quando o poder capitalístico-
tecnológico da mídia, no caso um 
jornal internacional, é capaz de 
produzir efeitos de verdade, ou de 
contre-vérité mundial, por vezes 
persistentes e indeléveis, sobre os 
mais graves assuntos da história 
da humanidade […]?»

-----------------------------
FOUCAULT, Michel (1983) – O que é um autor? 
Alpiarça: Vega Passagens, 2002

p.35
«(…) a escrita é um jogo ordenado 
de signos que se deve menos ao 
seu conteúdo significativo do que à 
própria natureza do significante.»

pp. 44-45
«(…) um nome de autor não é 
simplesmente um elemento de um 
discurso […]; ele exerce relativamente 
aos discursos um certo papel: assegura 
uma função classificativa; um tal 
nome permite reagrupar um certo 
número de textos, delimitá-los,
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seleccioná-los, opô-los a outros 
textos. Além disso, o nome de autor 
faz com que os textos se relacionem 
entre si; […] o facto de vários textos 
terem sido agrupados sob o mesmo 
nome indica que se estabeleceu uma 
relação seja de homogeneidade, de 
filiação, de mútua autentificação, de 
explicação recíproca ou de utilização 
concomitante. Em suma, o nome do 
autor serve para caracterizar um certo 
modo de ser do discurso.»

pp. 70-71
«Podemos imaginar uma cultura 
em que os discursos circulassem e 
fossem recebidos sem que a função 
autor jamais aparecesse. Todos os 
discursos, qualquer que fosse o seu 
estatuto, a sua forma, o seu valor, 
e qualquer que fosse o tratamento 
que se lhes desse, desenrolar-se-
iam no anonimato do murmúrio. 
Deixaríamos de ouvir as questões 
por tanto tempo repetidas: “Quem é 
que falou realmente? Foi mesmo ele e 
não o outro? Com que autenticidade, 
ou com que originalidade? E o que 
é que ele exprimiu de mais profundo 
de si mesmo no seu discurso?” E 
ainda outras, como as seguintes: 

“Quais são os modos de existência 
deste discurso? De onde surgiu, como 
é que pode circular, quem é que se 
pode apropriar dele? Quais os lugares 
que nele estão reservados a sujeitos 
possíveis? Quem pode preencher as 
diversas funções do sujeito?” E do 
outro lado pouco mais se ouviria do 
que o rumor de uma indiferença: 
“Que importa quem fala”.»

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

p. 10
«(…)  ignorarmos a existência de 
uma linha divisória que separe 
decisiva e definitivamente o que é 
mentira e o que é verdade. Sucede 
ainda, o que é deplorável, ainda que 
o não deploremos, que há mentiras 
que algo encerram de verdade e 
verdades que encerram parcela, ou 
mesmo parcelas de mentira. Não se 
aparta a mentira da verdade, com 
a facilidade e a eficácia com que se 
separa o trigo do joio.
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pp. 12-13
«Sem passearmos no Jardim do 
Paradoxo, entendemos que a verdade, 
em certos casos, não passa de uma 
mentira convencional. A sua duração, 
longa em relação à vida humana, 
curta em relação à vida do Mundo, é 
limitada. E uma verdade, ao morrer, 
converte-se em mentira – na mentira 
que se convenciona que ela seja. 
Desde que assim é, determinadas 
idéias e determinados factos são 
verdadeiros ou mentirosos, consoante 
a época em que existiram e os tempos 
seguintes em que foram, de maneira 
diversa, interpretados e etiquetados. 
Já não falamos na raridade de se 
produzir um juízo unânime, numa 
época, sobre um facto ou uma 
idéia, ainda que se trate de facto 
sòlidamente estabelecido e de 
idéia incontroversa.»

p. 31
«O reformador radical [Shih-Huang-
Ti] extinguiu a oposição de maneira 
radical: aos letrados, mandou-os 
matar; aos livros, mandou-os queimar.

Mais tarde, na dinastia dos Hans 
resolveu-se reconstituir os livros 
antigos, apesar de serem raros os 

textos escapados à fúria destruidora 
de Shih-Huang-Ti. Inventaram-
se textos, dizendo-se que eram 
autênticos e com êles se escreveram 
novos livros apresentados como 
fidelíssimas reproduções dos antigos. 
Sábios chineses, pacientes e subtis, 
fizeram prodígios de dialéctica 
para demonstrar que êsses falsos 
livros eram livros verdadeiros. E 
demonstraram-no.»
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Lies, em The Man Who Lies, significa Lies. The 
Man Who Lies, ou L’Homme Qui Ment, nome original, é 
um filme de Allain Robbe-Grillet, de 1968.

Na publicação foram transcritas as legendas do filme, não 
sendo no entanto reveladas nenhumas indicações cénicas, 
o que compromete a compreensão de alguns excertos. 
Não as coloco aqui mas convido ao visionamento do 
filme, que trata de um personagem cuja identidade nos é 
desconhecida. Ao longo do filme, o “homem que mente” 
vai narrando episódios da sua suposta vida, improvisando 
consoante as situações e aproveitando aquilo que ouve, 
sendo perceptíveis várias contradições.

Para o leitor/ espectador, que não está habituado a este 
tipo de narrativas, que não têm fim nem permitem que 
se chegue a conclusão nenhuma, é uma experiência no 
mínimo estranha. O predomínio da mentira é claro.

mentira
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