
C  a  p í  T u  L o  T e r c e i r o

A BARREIRA E A DOBRA

3. l.A  noção de signo que está na raiz da semiologia moderna 
baseia-se em uma redução metafísica do significar, de que a “ciência 
que estuda a vida dos signos no ámbito da vida social”31 ainda 
está longe de ter tomado consciencia. Tal redução, cujas raízes se 
fundem com a historia da filosofia ocidental, tornou-se possível 
devido às condições especiais em que veio à luz o texto em torno 
do qual se consolidou o projeto semiológico moderno. Importa 
sublinhar aqui não tanto que os cursos proferidos por Saussure 
em Genebra, de 1907 a 1911, não estivessem destinados, como se 
sabe, à publicação e que ele até tivesse excluído explicitamente a 
possibilidade de os publicar,32 mas que eles representam o momento

31 F. DE SAUSSURE. Cours de linguistique générale. Ed. crítica de R. Engler. 
Wiesbaden, 1967, cap. Ill, p. 3.

32 “Quant à un livre sur ce sujet” -  havia ele declarado aos amigos e alunos
-  “on ne peut y songer: il doit donner la pensée définitive de son auteur” 
[“Quanto a um livro sobre este assunto” — havia ele declarado aos amigos 
e alunos -  “nem se pode aqui sonhar: ele deve apresentar o pensamento 
definitivo de seu autor”] (cf. E. ENGLER. Prefácio da referida edição 
crítica do Cours, p. IX). Os próprios organizadores da edição de 1915, 
Sechehaye e Bally, falam no prefacio da sua surpresa quando, procurando as 
notas de Saussure para o Curso, não encontraram nada que correspondesse 
aos cadernos dos alunos: “F. de Saussure détruisait à mesure les bruillons 
hatifs oú il traçait au jour le jour Pexquisse de son exposé” [“F. de Saussure 
destruía os rascunhos prematuros na medida em que traçava dia a dia 
o esquema de sua exposição”]. E provável que tal destruição não fosse 
casual.

240



culminante de uma crise intelectual, cuja experiência como impasse 
talvez constitua o aspecto mais importante do pensamento de 
Saussure. O  que a publicação do Curso, nas condições de 1915, 
revela de m odo insofismável é precisamente esta experiência de 
uma aporia radical, ao apresentar como uma série de resultados 
positivos aquilo que era, na realidade, o último obstáculo contra 
o qual Saussure havia naufragado ao final de uma viagem iniciada 
quase quinze anos antes, na época dos estudos sobre a entonação 
báltica. Saussure representa o caso muito precioso de um filólogo 
que, aprisionado na rede da linguagem, sente, como Nietzsche, 
a insuficiência da filologia e precisa tornar-se filósofo, ou então 
sucumbir. Saussure não abandonou, como Nietzsche, os estudos 
lingüísticos; mas, refugiando-se por tnnta anos em um silêncio 
que a muitos pareceu inexplicável,33 interrompido unicamente

33 Cf. as im presões de Meillet, talvez o maior dos seus discípulos: “II [F. de 
Saussure] avait produit le plus beau livre de grammaire comparée qu’on 
ait écrit, semé des idées et posé des fermes théories, mis sa marque sur 
de nom breux éléves, et pourtant il a  avait pas rempli toute sa destinée” 
[“Ele... tinha p roduzido  o mais belo livro de gramática comparada 
que já se escreveu, semeado de idéias e organizado por firmes teorias, 
deixou sua marca em numerosos discípulos, e no entanto ele não havia 
cumprido todo  o seu destino”] (A. MEILLET. “Ferdinand de Saussure”, 
em: Unguistique historique et linguistique general, v. II, Paris, 1952, p. 183). O 
“mito” de Saussure, já presente neste arügo (Meillet fala do “oeil bleu 
plein de m ystère” de Saussure), ainda continua ativo no tema dos “três 
retratos” , em arügo de Benveniste, de 1964 (“F. de Saussure à 1’École 
des Hautes É tudes” , Annuaire de ¡'Écok Pratique des Huntes Etudes, 1964- 
1965): “d ’abord  débutant génial, ‘beau comme un jeune dieu’, qui fait 
une entrée éclatante dans une science; puis, d’aprés un portrait peint 
par son frére pendant les années parisiennes, le jeune homme méditadf, 
secret, tendu déjà par l’exigence intérieure; enfin l’image derniére, le 
gentilhom me vieillissant, au mantien digne, un peu las, portant dans son 
regard rêveur, anxieux, l’interrogarion sur laquelle se refermera désormais 
sa vie” [“prim eiram ente, um estreante genial, ‘belo como um jovem 
deus’, que faz um a entrada brilhante em uma ciência; depois, de acordo 
com perfil delineado pelo seu irmão durante os anos de Paris, o jovem 
homem meditativo, secreto, voltado já para a exigência interior; por fim, 
a derradeira im agem, o gendl-homem que vai envelhecendo, de maneira 
digna, um pouco enfadado, carregando, no seu olhar sonhador, ansioso, 
a interrogação com  a qual daí por diante encerrará sua vida”].
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pela publicação nos melanges de curtas notas técnicas, quem havia 
sido, aos vinte anos, o enfant prodige, renovando os estudos de 
lingüís^caiñdo^éúropéia com o genial Mémoire sur k  système prim itif 
¿es tvyelks, víveu a tundo a experiencia exemplar da impossibilidade 
de umaTiéncia da linguagem no interior da tradição metafísica 
ocidental.

Os documentos de tal crise foram há tempo publicados por 
Benveniste34 e retomados em artigo memorável,35 sem que, porém, 
ele mesmo tirasse daí todas as conseqüências; mas a edição crítica 
do Curso, publicada em 1967, aos cuidados de Rudolf Engler,36 no 
único modo possíveL, a saber, como sinopse de todas as fontes de 
que tinha sido tirado o texto de 1915, torna agora impostergável 
a revisão do estatuto do Curso na historia da lingüística moderna. 
Nos próximos anos, na medida em que reflita autenticam ente o 
pensamento de Saussure, o Curso já não poderá ser considerado 
como a fundação da semiologia, mas, se muito, com o o seu 
questionamento radical: significa dizer que ela não contém  o seu 
exordio, mas, de certa forma, o seu encerramento.

O primeiro documento do que foi definido como o “drama” de 
Saussure3 aparece em carta a Meillet, de 1894, no período em  que 
ele estava trabalhando no livro sobre a entonação e o acento em 
lituano, e que nunca viria a ser publicado. Com amargura incomum, 
Saussure confessa o seu desencorajamento diante da “absoluta 
inépcia” e das contradições da terminologia lingüística:

34 ‘Notes inédites de F. de Saussure” (Cahiers F. de Saussure, 12, 1954).

3'  “Saussure après un demi-siècle” (CahiersF. de Saussure, 20,1963; republicado 
em: BEXVEXISTE. Problèmes de linguistiquegenérale, op. dt., p. 32-45).

36 SAUSSURE. Cours, op. at. A referida edição é a única que pode ser definida 
crin c a em sentido rigoroso.

Ce silence cache' un drame qui a du étre douloureux, qui s’est aggravé avec 
les années, que n’a méme jamais trouvé d’issue” [“Este silencio esconde 
um drama que teve de ser doloroso, que se agravou com o passar dos 
anos, e para o qual nunca encontrou saída”] (BENVENISTE. Probleme! de 
linguistique genérale, op. dt., p. 37).
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Estou m uito enojado com tudo isso e com a dificuldade que 
se tem em geral para escrever dez linhas que tenham sentido 
comum em matéria de fatos de linguagem. Preocupado há 
tem po sobretudo com a classificação lógica destes fatos... vejo 
cada vez mais a imensidão de trabalho que seria necessário a 
finrde m ostrar ao lingüista o que ele faz... e, ao mesmo tempo, 
quanto é vão tudo o que, afinal de c o n ta rse  pode fazer em 
lingüística... Isso acabará, apesar de mim, em um livro nq,qual, 
’sém entusiasmo nem  paixão, explicarei o motivo pelo qual não 
existe um  só term o usado em lingüística ao qual .eu atribua 
algum significado... Só depois de ter feito isso, confesso que 
poderei retom ar o  m eu trabalho no ponto em que o deixei.J8

Esse livro nunca foi escrito, mas as anotações e os esboços 
que sobraram dele e que mais tarde confluíram nos cursos de 
lingüística geral, mostram a lúcida consciência que Saussure tinha 
sobre um impasse que não era apenas seu, mas era da ciência da 
linguagem em geral:

Eis a nossa profissão de fé em matéria lingüística: noutros 
campos, pode-se falar de coisas sob este ou aquekponto de lista, 
estando certos de que encontrarem os terreno seguro no 
próprio  objeto. E m  lingüística, negamos por princípio que 
existam objetos dados, que existam coisas que continuem 
existindo quando se passa de uma ordem de idéias a outra, e 
que possam os, p o r isso, perm itir considerar “coisas” de ordens 
diferentes, com o se elas fossem dadas por si mesmas...
A leL verdadei r a m en te últim a da linguagem, pelo menos 
enquanto  ousam os falar disso, é que nunca há nada que 
possa residir em  um  só term o, e isso se deve ao fato de que 
os símbolos lingüísticos estão sem relação com o que devem 
designar, portanto, que a é incapaz de designar algo sem a ajuda 
de b, e da m esm a form a b sem a ajuda de <?, ou seja, que todos 
os dois só valem pela sua diferença recíprocaxou que nenhum 
dos dolsvale, m esm o que seja para qualquer parte de si (por

Lettres de F. de Saussure à M. M eillet” (CabiersF. de Saussure, 2 1 , 1964).
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exemplo, “a raiz”, etc.), exceção feita ao mesmo entrelaçam ento 
entre diferenças eternamente negativas.
Maravilhamo-nos. Mas onde estaria a possibilidade do  con
trário? O nde estaria um só instante o p on to  de irradiação 
positivo em toda a linguagem, dado que não há im agem vocal 
que responda mais do que outra ao que deve dizer?39

Nas suas aulas, as necessidades didáticas instigaram  Saussure 
certamente a valer-se de sua desconfiança na possib ilidade de en 
contrar na linguagem um  term o positivo; contudo, a edição crítica 
do Curso m ostra que o parágrafo em que o signo é apresentado 
como algo positivo não reflete exatamente as anotações dos alu
nos. O nde o texto do Curso diz “basta que se considere o  signo na 
sua totalidade, que nos encontrarem os na presença de um a coisa 
positiva” , as anotações afirmam mais cautelosam ente:

Graças ao fato de que tais diferenças se condicionam  umas às 
outras, teremos algo que pode assemelhar-se a term os positi
vos, através da confrontação de certa diferença da idéia com 
uma certa diferença do signo.40

Mais adiante:

Contudo, o significante e o significado contraem.nm nexo em 
virtude dos valores determinados que nasceram da combinação 
de um número de signos acústicos com um número de recortes 
qúé podem ser feitos na massa. O que seria necessário paraque 
tal relação entre o significante e o significado fosse dado em 
si? Sobretudo seria necessário que a idéia fosse determinada 
previamente e eía não o é... Seria necessário sobretudo que o 
significado fosse algo determinado previamente, e ele não o é. 
Por isso, tal relação não é mais do que a expressão dos valores 
tomados na sua oposição...41

39 Notes inédites de F. de Saussure, op. cit., p. 63.
40 SAUSSURE. Cours, op. at., p. 272.
41 Ibidem.

244



Se a linguagem é o espaço absolutamente insubstancial destas 
“diferenças eternam ente negativas”, o signo certamente é o último 
elemento que pode oferecer em si mesmo o “ponto de irradiação 
positiva” , sobre o qual poderia ser construída uma ciência da 
linguagem finalm ente libertada da “ineptie de la terminologie 
courante” : aliás, enquanto  define o estatuto duplo da unidade 
lingüística, ele é o lugar da diferença absoluta, onde a fratura 
metafísicada^presença vem  à luz da maneira mais deslumbrante. 
Há um a passagem  decisiva das anotações, testemunhando que, 
para Saussure, é exatam ente com o signo que a linguagem é algo 
inapreensível:

A linguagem não é nada mais que um caso particular da teoria 
dos signos. Precisamente só por este fato, porém, ele se acha 
na absoluta impossibilidade de ser algo simples (ou de dire
tamente apreensível pelo nosso espírito no seu modo de ser), 
sem que, contudo, po r isso, na teoria geral dos signos, o caso 
particular dos signos vocais seja o mais complexo de todos os 
casos particulares conhecidos, como a escritura, a cifra, etc.42

Longe de simplificar o  fato lingüístico, a inclusão da linguagem 
na perspectiva semiológica faz dele algo impossível; e é só tomando 
consciência de tal im possibilidade (cuja raiz, conforme mostra a 
história da noção de signo, desde a Stoa até à lógica medieval, se 
situa na solidariedade essencial de toda interpretação do significar 
com a in terpre tação  m etafísica da presença) que a ciência dos 
signos poderá atingir a sua fase crítica. Quando Saussure, que 
havia alcançado no  conhecim ento da linguagem o ponto de nào- 
retorno em  que “ alguém está abandonado por todas as analogias 
do céu e da terra” ,43 fala, recorrendo a expressões aparentemente

4‘ Notes inédites de F. de Saussure, op. cit., p. 64-65.
43 ‘“Nous sommes au contraire profondement convaincus que quiconque 

pose le pied sur le terrain de la langue, peut se dire qu’il est abandonné 
par toutes les analogies du ciel et de la terre...” [“Pelo contrário, estamos 
profundamente convencidos de que quem puser o pé no terreno da língua, 
pode dizer-se abandonado por todas as analogias do céu e da terra...”] 
(Notes inédites de F. de Saussure, op. át., p. 64).
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paradoxais que lembram a definição aristotélica do enigma 
como “conjunção de impossíveis”, de um “entrelaçamento 
de diferenças eternamente negativas”, de uma “relação estável 
entre as coisas que preexiste às próprias coisas”, de uma unidade 
dupla “que tem verso e reverso”, o que sobretudo urgia era 
evitar a substancialização dos termos daquela excisão que se 
lhe havia revelado como co-essencial à linguagem. Entendia 
assim que, com isso, sinalizava para a diferença e a “conjunção 
de impossíveis” que foi acobertada e removida, na semiologia 
moderna, com a “barreira resistente à significação”. N o algoritmo 
semiótico, a barreira que separa o significante do significado está 
aí para mostrar a impossibilidade do signo de produzir-se na 
plenitude da presença. Isolar a noção do signo, entendido como 
unidade positiva entre signans e signatum, com relação à original 
e problemática posição saussuriana do fato lingüístico como 
“entrelaçamento de diferenças eternamente negativas”, equivale 
a fazer recair a ciência dos signos na metafísica.44

3. 2. A solidariedade da interpretação do significar com o 
unidade de um significante e de um significado com a história da 
metafísica ocidental é afirmada explicitamente por uma intenção 
crítica cujo projeto é enunciado como a substituição de uma 
ciência da escritura (gramatologia) em lugar da ciência dos signos 
(semiologia). Segundo este projeto, a metafísica fundamenta-se 
sobre um estatuto privilegiado do significado, entendido como

44 Deve-se a Benveniste (a saber, a um lingüista que, em nossa opinião, realizou 
uma nova “situação” da ciência da linguagem) a mais lúcida tomada de 
consciência da inadequação da perspectiva semiótica, em sentido restrito, 
para dar conta do fenômeno lingüístico na sua integralidade. A sua distinção 
de uma dupla signifiance da linguagem (definido por ele como modo semiótico 
e modo semântico, o primeiro dos quais deve ser “reconhecido”, e o segundo 
devendo ser “compreendido”, e entre os quais não há transição) e sua busca 
de um “outro aspecto” do problema do sentido, em que a noção semiótica 
de signo (como unidade positiva entre significante e significado) já não 
é válida, apontam para a mesma zona que aqui procuramos configurar, 
opondo a noção edípica do significar à esfíngica.
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plenitude da presença, com respeito ao significante, que é seu 
rastro exterior. Tal privilégio é o mesmo que fundamenta, na 
tradição da metafísica ocidental, a superioridade da (jxovrí sobre o 
ypct|i|iOt, da voz sobre a escritura. O caráter específico do projeto 
gramatológico expressa-se, por conseguinte, na afirmação segundo 
a qual a experiência originária sempre já é rastro e escritura, o 
significado sempre já em posição de significante. A ilusão de uma 
presença plena e originária é a ilusão da metafísica, que toma corpo 
na estrutura dupla do signo. O  encerramento da metafísica, e da 
semiologia que com  ela é solidária, implica a consciência de que 
não existe origem possível para além do significante e do rastro: a 
origem é um  arqui-rastro, que fundamenta a própria possibilidade 
do aparecer e do significar na ausência de origem.45

Se o projeto gramatológico, ao restaurar a originariedade do 
significante, efetua um a crítica salutar da herança metafísica que se 
cristalizou na noção de signo, isso não quer dizer que ele consiga 
realmente dar aquele “passo-atrás-além” da metafísica que, com 
maior prudência, o  filósofo, em cujo pensamento ele encontra o 
seu fundamento, hesitava em declarar realizado ou inclusive apenas 
possível.46 A  m etafísica não é, pois, simplesmente a interpretação 
da fratura da presença com o dualidade de aparência e de essência, 
de significante e de significado, de sensível e de inteligível; mas o 
fato de que a experiência original esteja sempre já presa em uma 
dobra, já seja simples em  sentido etimológico (.sim-plex-  “dobrado 
uma vez”), ou seja, que a presença esteja sempre já aprisionada 
por um  significar, é esta precisamente a origem da metafísica 
ocidental. P ô r no  início uma escritura e um rastro significa pôr 
o acento sobre esta experiência original, mas certamente não 
significa superá-la. Tpójifia e (jxovT] de fato fazem parte, ambos, do 
projeto m etafísico grego, o qual, qualificando como “gramática”

45 Cf. J. DEKRIDA. De lagrammatologie. Paris, 1967.

46 Assim como boa parcela do pensamento francês contemporâneo, 
também o de Derrida tem seu fundamento, mais ou menos declarado, em 
Heidegger.
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a reflexão sobre a linguagem e concebendo a <j>iovrí com o 
anpavTiKTÍ (ou seja, como signo de uma “escritura na alma”),47 
pensou desde o início a linguagem do ponto de vista da “letra” . 
A metafísica da escritura e do significante não é mais do que a 
outra Tace da metafísica do significado e da voz, o vir à luz do seu 
fundamento negativo e nào, certamente, a sua superação. Se for 
possível desnudar a herança metafísica da semiologia m oderna, 
ainda nos será impossível dizer o que seria uma presença que, 
finalmente libertada da diferença, fosse apenas uma pura e indivisa 
estação ao aberto. O  que podemos fazer é reconhecer a situação 
originária da linguagem, este “entrelaçam ento de diferenças 
eternamente negativas”, m  barreira resisten te! significação, cujo 
acesso nos foi fechado pela remoção edípica. O  núcleo origmário 
do significar não reside nem no significante e nem  no  significado, 
nem na escritura e nem na voz, mas na dobra da presença sobre 
a quareTes-SÉr Fundam: o logos, que caracteriza o hom em  enquanto 
%oon logon echón, í  esta dobra que recolhe e divide cada coisa na 
“conjunção” da presença. E o hujpano é, exatamente, esta fratura 
da presença, que abre um mundo e sobre o qual se sustenta a 
linguagem. O algoritmo S / s  deve, portanto, ser reduzido apenas 
a uma barreira: /  ; mas, nesta barreira, não devemos ver apenas o 
rastro de uma diferença, e sim o jogo topológico das conjunções 
e das articulações (auvái|n£ç), cujo modelo procuram os delinear 
no a ivoç apotropaico da Esfinge, na melancólica profundidade 
do emblema, na Verleugnung do fetichista.

Na linguagem auroral do pensamento grego, esta “articulação” 
da presença toma o nome de áp(jov ía . Em  torno da raiz indo- 
européia desta palavra dispõe-se de uma constelação de term os 
que aponta para uma noção cardinal do universo dos povos indp- 
europeus: o da ordem justa que regulamenta o ritm o do universo, 
desde o movimento dos astros, até à sucessão das estações, às

47 Já Aristóteles referia o caráter semântico da linguagem humana à fantasia, 
cujas imagens, segundo uma metáfora já presente em Platão, são concebidas 
como “um escrever na alma”.
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relações entre os hom ens e os deuses.48 O  que nos interessa neste 
caso é, porém , m enos a centralidade deste conceito, e mais o 
fato de que a idéia de “ordem  justa” se apresenta, desde o início 
da especulação grega, com o um  articular, um fazer acordo, um 
juntar (ápjióÇüJ, àpapíüK U ), significam originalmente “juntar” , 
“conectar” , com o o faz o carpinteiro),49 ou seja, que a “jóia” 
perfeita do cosm o implica para os gregos a idéia de uma laceração, 
que é, tam bém , um a sutura, de uma tensão que é, também, uma 
articulação, de um a diferença que é, também, unidade. É  a esta 
articulação “belíssim a” e “ invisível” que Heráclito faz referência 
nos frag m en to s,50 em  que á p p o v í a  não é simplesmente a 
harm onia do sentido  que nos é familiar, mas o nome do princípio 
m esm o da estação  “ ju sta” na presença. O fato de que esta 
articulação, que, para Heráclito, ainda pertence à esfera tádl-visual, 
tenha sido depois transferida para a esfera numérico-acústica, 
testem unha um a m udança de direção no pensamento ocidental, 
em que, m esm o assim, ainda é possível vislumbrar a solidariedade 
entre articulação m etafísica e significar, na passagem do aspecto 
visual da linguagem  ao acústico.

Só quando  tiverm os chegado às proximidades desta “articu
lação invisível” , poderem os afirm ar que entramos numa zona a 
partir da qual o  passo-para-trás além da metafísica, que governa 
a interpretação do  signo no  pensam ento ocidental, se torna real
mente possível. Talvez possam os por enquanto apenas pressentir 
o que seria um a p resença restituída à simplicidade desta “harm o
nia invisível” , que, na possível com unidade reencontrada entre 
pensam ento e poesia, parece apenas acenar, a partir de um quadro

48 Esta constelação de termos, que deriva da raiz ar-, compreende, entre outras 
coisas, o védico rta, o irânico arta, o latino ars, ritus, artas, o grego òpapÍCTKiü 
(cf. E. BENVEN1STE. Le wcabulaire des institutions indo-enropémnes. Paris, 
1966, vol. II, p. 101; trad, it.: //rocabolario delle istitu^ioni indoeuropee. Torino, 
1976, vol. II, p. 357-358).

49 Cf. L  SPITZER, Classical and Christian Ideas o f  World Harmony, Baltimore, 
1963; trad, it.: Uarmonia del mondo, Bologna, 1967, p. 188.

5(1 HERÁCLITO, frag. 8, 51, 54.
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de Cezanne ao último filósofo ocidental.51 Sendo fiéis, nisso, à 
intenção apotropaica, cujo significar havia aparecido na aurora 
do pensamento grego como um dizer que não fosse nem um 
recolher nem um esconder, nós não podemos senão aproximar 
de algo que deve, por enquanto, ficar à distância.

51 “Na obra tardia do pintor está a dobra | daquilo que vem à presença e da 
presença mesma | tornada simples, ‘realizada’, curada, | transfigurada em 
uma identidade cheia de mistério. | Abre-se aqui uma vereda, que leva ao 
co- I pertencimento da poesia e do pensamento?” (M. HEIDEGGER. 
“Cézanne”, em: Gedachtes, em: RENÉ CHAR. JL’Herne. Paris, 1971).
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