
A ESTRUTURA, O SIGNO E O JÕGO NO
DISCURSO DAS CIÊNCIAS HUMANAS

Existe maior dificl)ldade em interpretar as in
terpretações do que em interpretar as coisas.

(MONTAIGNE)

Talvez se tenha produzido na história do conceito
de estrutura algo que poderíamos denominar um "acon
tecimento" se esta palavra não trouxesse consigo uma
carga de sentido que a exigência estrutural - ou es
truturalista - tem justamente como função reduzir ou
suspeitar. Digamos contudo um "acontecimento" e
usemos esta palavra com precauções entre aspas. Qual
seria portanto êsse acontecimento? Teria a forma ex
terior de uma ruptura e de um redobramento.
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Seria fácil mostrar que o conceito de estrutura e
mesmo a palayra estrutura têm a idade da episteme,
isto é, ao mesmo tempo da ciência e da filosofia oci
dentais, e que mergulham suas raÍzes no solo da lin
guagem comum, no fundo do qual a episteme vai reco
lhê-Ios para os trazer a si num deslocamento metafó
rico. Contudo, até ao acontecimento que eu gostaria
de apreender, a estrutura, ou melhor a estruturalidade
da estrutura, embora tenha sempre estado em ação,
sempre se viu neutralizada, reduzida: por um gesto que
consistia em dar-lhe um centro, em relacioná-Ia a um
ponto de presença, a uma origem fixa. f:sse centro
tinha como função não apenas orientar e equilibrar,
organizar a estrutura - não podemos efetivamente
pensar uma estrutura inorganizada ~ mas sobretudo .
levar o princípio de organização da estrutura a limitar
o que poderíamos denominar jôgo da estrutura. É
certo que o centro de uma estrutura, orientando e or
ganizando a coerência do sistema, permite o jôgo dos
elementos no interior da forma total. E ainda hoje
uma estrutura privada de centro representa o próprio
impensável.

Contudo, o centro encerra também o Jogo que
abre e torna possível. Enquanto centro, é o ponto em
que a substituição dos conteúdos, dos elementos, dos
têrmos, já não é possível. No centro, é proibida a
permuta ou a transformação dos elementos (que podem
aliás ser estruturas compreendidas numa estrutura).
Pelo menos sempre permaneceu interditada (e empre
go propos.itadamente esta palavra). ~~IIlpre se pensou
que o centro, por definição único, constituía, numa
estrutura, exatamente aquilo que, comandando a estru
tura, escapa à estruturalidade. Eis por que, para um
pensamento clássico da estrutura, o centro pode ser
dito, paradoxalmente, nu estrutura e fora da estrutura.
Está no centro da totalidade e contudo, dado que o
centro não lhe pertence, a totalidade tem o seu centro
noutro lugar. O centro não é o centro. O conceito
de estrutura centrada- embora represente a própria
coerência, a condição da episteme como filosofia ou
como ciência - é contraditoriamente coerente. E co
mo sempre, a coerência na contradição exprime a fôrça
de um desejo. O conceito de estrutura centrada é com
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efeito o conceito de um jôgo fundado, constituído a
partir de uma imobilidade fundadora e de uma certeza
tranqüilizadora, ela própria subtraída ao jôgo. A partir
desta certeza, a angústia pode ser dominada, a qual
nasce sempre de uma certa maneira de estar implicado
no jôgo, de ser apanhado no jôgo, de ser como ser logo
de início no jôgo. A partir do que chamamos portanto
o centro e que, podendo igualmente estar fora e dentro,
recebe indiferentemente os nome~·de origem ou de fim,
de arquê ou d(; telas. as repetições, as substituições, as
transformações, as permutas silo sempre apanhadas nu
ma história do sentido - i~.to é, simplesmente uma
história - cuja origem pode sempre ser despertada ou
cujo fim pode sempre ser antecipado na forma da pre
sença. Eis por que talvez se poderia dizer que o mo
vimento de tôda a arqueologia, como o de tôda a esca
tologia, é cúmplice dessa redução da estruturalidade da
estrutura e tenta sempre pensar e~·taúltima a partir de
uma presença plena e fora de jôgo.

Se fôr realmente assim, tôda a história do con
ceito de estrutura, antes da ruptura de que falamos,
tem de ser pensada como uma série de substituições
de centro para centro, um encadeamento de determi
nações do centro. O centro recebe, sucessiva e regu
larmente, formas ou nomes diferentes. A história da
metafísica, como a história do Ocidente,· seria a his
tória dessas metáforas e dessas metonírnias. A sua
forma matricial seria - espero que me .perdoem ser
tão pouco demom:trativo e tão elítico, mas é para
chegar mais depressa ao meu tema principal ~. a deter
minação do ser como presença em todos o's sentidos
desta palavra. Poder-se-ia mostrar que todos os no
mes do fundamento, do princípio, ou do centro, sempre
designaram o invariante de uma presença (eidos, arquê,
telas, energeia, ousia (essência, existência, substância,
sujeito) aletheia, transcendentalidade, consciência,
Deus, homem, etc.).

O acontecimento de ruptura, a disrupção a que
aludia ao começar, ter-se-ia talvez produzido no mo
mento em que a estruturalidade da estrutura deve ter
começado a ser pensada, isto é, repetida, e eis por que
dizia que esta disrupção era repetição, em todos os
sentidos desta palavra. Desde então deve ter sido
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pensada a lei que comandava de algum modo o desejo
do centro na constituição da estrutura, e o processo da
significação ordenando os seus deslocamentos e as suas
substituições a essa lei da presença central; mas de
uma presença central que nunca foi ela própria, que
sempre já foi deportada para fora de si no seu subs
tituto. O substituto não se substitui a nada que lhe
tenha de certo modo preexistido. Desde então deve-se
sem dúvida ter começado a pensar que não havia centro,
que o centro não podia ser pensado na forma de um
sendo-presente, que o centro não tinha lugar natural,
que não era um lugar fixo mas uma função, uma es
pécie de não-lugar no qual se faziam indefinidamente
substituições de signos. Foi então o momento em que
a linguagem invadiu o campo problemático universal;
foi então o momento em que, na ausência de centro ou
de origem, tudo se torna discurso - com a condição
de nos entendermos sôbre esta palavra - isto é, sis
tema no qual o significado central, originário ou trans
cendental, nunca está absolutamente presente fora de
um sistema de diferenças. A ausência de significado
transcendental amplia indefinidamente o campo e o jô
go da significação.

Onde e como se produz êsse descentramento co
mo pensamento da estruturalidade da estrutura? Para
designar esta produção, seria de certo modo ingênuo
referir um acontecimento, uma doutrina ou o nome de
um autor. Esta produção pertence sem dúvida à tota
lidade de uma época, que é a nossa, mas ela sempre
já começou a anunciar-se e a trabalhar. Se quisésse
mos contudo, a título de exemplo, escolher alguns "no
mes próprios" e evocar os autores dos discursos nos
quais esta produção se manteve mais próxima da sua
formulação mais radical, seria sem dúvida necessário
citar a crítica nietzschiana da metafísica, dos conceitos
de ser e de verdade, substituídos pelos conceitos de
jôgo, de interpretação e de signo (de signo sem ver
dade presente); a crítica freudiana da presença a si,
isto é, da consciência, do sujeito, da identidade a si,
da proximidade ou da propriedade a si; e, mais radi
calmente, a destruição heideggeriana! da metafísica, da
onto-teologia, da determinação do ser como presença.
Ora, todos êstes discursos destruidores e todos os seus
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análogos estão apanhados numa espécie de CÍrculo.
Êste CÍrculo é único e de~,crevea forma da relação entre
a história da metafÍsica e a destruição da história da
metafÍsica: não tem nenhum sentido abandonar os con
ceitos da metafÍsica para abalar a metafísica; não dis
pomos de nenhuma linguagem - de nenhuma sintaxe
e de nenhum léxico - que seja estranho a essa histó
ria; não podemos enunciar nenhuma proposição des
truidora que não se tenha já visto obrigada a escorre
gar para a forma, para a lógica e para as postulações
implícitas daquilo mesmo que gostaria de contestar.
Para dar um exemplo entre tantos outros: é com a
ajuda do conceito de signo que se abala a metafÍsica
da presença. Mas a partir do momento em que se pre
tende assim mostrar, como há pouco o sugeri, que não
havia significado transcendental ou privilegiado e que
o campo ou o jôgo da significação não tinha, desde
então, mais limite, dever-se-ia - mas é o que não se
pode fazer - recusar' mesmo o conceito e a palavra
signo. P()is a significação "signo" foi sempre com
preendida e determinada, no seu sentido, como signo
-de, significante remetendo para um significado, signi
ficante diferente do seu significado. Se apagarmos a
diferença radical entre significante e significado, é a
própria palavra significante que seria necessário aban
donar como conceito metafÍsico. Quando Lévi-Strauss
diz, no prefácio do Cru et te Cuit, que "procurou trans
cender a oposição do sensível e do inteligível colo
cando-se logo ao nível dos signos", a necessidade, a
fôrça e a legitimidade do seu gesto não nos podem fazer
esquecer que o conceito de signo não pode em si mesmo
superar esta oposição do sensível e do inteligível. É
determinado por esta oposição: completamente e atra
vés da totalidade da sua história. Só viveu dela e do
seu sistema. Mas não podemos desfazer-nos do con
ceito de signo, não podemos renunciar a essa cumpli
cidade metafÍsica sem renunciar ao mesmo tempo ao
trabalho crítico que dirigimos contra ela, sem correr
o risco de apagar a diferença na identidade a si de um
~ignificado reduzindo em si o seu significante, ou, o
que vem a dar no mesmo, expulsando-o simplesmente
para fora de si. Pois há duas maneiras heterogêneas
de apagar a diferença entre o significante e o signifi
cado: uma, a clássica, consiste em reduzir ou em de-
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rival' o significante, isto é, finalmente em submeter o
signo ao pensamento; a outra, a que aqui dirigimos
contra a precedente, consiste em questionar o sistema
no qual funcionava a precedente redução: e em pri
meiro lugar a oposição do sensível e do inteligível.
Pois o paradoxo é que a redução metafísica do signo
tinha necessidade da oposição que reduzia. A oposição
faz sistema com a redução. E o que aqui dizemos do
signo pode estender-se a todos os conceitos e a tôdas
as frases da metafísica, em especial ao discurso sôbre
a "estrutura". Mas há várias maneiras de ser apa
nhado nesse círculo. São tôdas mais ou menos ingê
nuas, mais ou menos empíricas, mais ou menos siste
máticas, mais ou menos próximas da formulação, ou
melhor, da formalização dêsse círculo. São estas di
ferenças que explicam a multiplicidade dos discursos
destruidores e o desacôrdo entre aguêles que os pro
ferem. É com os conceitos herdados da metafísica que,
por exemplo, Nietzsche, Freud e Heidegger operaram.
Ora como êsses conceitos não são elementos, átomos,
como são tirados duma sintaxe e dum sistema, cada
empréstimo determinado faz vir a si tôda a metafísica.
É o que então permite a êsses destruidores destruírem
-se reciprocamente, por exemplo a Heidegger consi
derar Nietzsche, por um lado com lucidez e rigor e
por outro com má fé e desconhecimento, como o últi
mo metafísico, o último "platônico". Poderíamos en
tregar-nos a êste exercício a propósito do próprio Hei
degger, de Freud e de alguns outros. E nenhum outro
exercício está hoje mais divulgado.

O que acontece agora com êste esquema formal
quando nos voltamos para aquilo que se denomina
"ciências humanas"? Uma delas talvez ocupe aqui
um lugar privilegiado. É a Etnologia. Podemos com
efeito considerar que a Etnologia só teve condições para
nascer como ciência no momento em que se operou
um descentramento: no momento em que a cultura
européia - e por conseqüência a história da Metafísica
e dos seus conceitos - foi deslocada, expulsa do seu
lugar, deixando então de ser considerada como a cul
tura de referência. 1?,ste momento não é apenas e
principalmente um momento do discurso filosófico ou
científico, é também um momento político, econômico,
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técnico, etc. Pode dizer-se com tôda a segurança que
não há nada de fortuito no fato de a crítica do etno
centrismo, condição da Etnologia, ser sistemática e his
tàricamente contemporânea da destruição da história da
Metafísica. Ambas pertencem a uma única e mesma
época.

Ora, a 'Etnologia - como tôda a ciência - surge
no elemento do d,scurso. E é em primeiro lugar uma
ciência européia, utilizando, embora defendendo-se
contra êles, os conceitos da tradição. Conseqüentemen
te, quer o queira quer não, e isso depende de uma
decisão do etnólogo, êste acolhe no seu discurso as
premissas dQ etnocentrismo no próprio momento em que
o denuncia. Esta necessidade é irredutível, não é uma
contingência histórica; seria necessário meditar tôdas
as suas implicações. Mas se ninguém lhe pode escapar,
se portanto ninguém é responsável por ceder a ela, por
pouco que seja, isto não quer dizer que tôdas as ma
neiras de o fazer sejam de igual pertinência. A quali
dade e a fecundidade de um discurso medem-se talvez
pelo rigor crítico com que é pensada essa relação com
a história da Metafísica e aos conceitos herdados.
Trata-se aí de uma relação crítica à linguagem das ciên
cias humanas e de uma responsabilidade crítica do
discurso. Trata-se de colocar expressa e sistemàtica
mente o problema do estatuto de um discurso que vai
buscar a uma herança os recursos necessários para a
des-construção dessa mesma herança. Problema de
eC01wmia e de estratégia.

Se agora considerarmos, a título de exemplo, os
textos de Lévi-Strauss, não é apenas por causa do pri
vilégio que hoje se atribui à Etnologia no conjunto das
ciências humanas, nem mesmo porque temos aí um
pensamento que pesa muito na conjuntura teórica con
temporânea. É sobretudo porque se observou no tra
balho de Lévi-Strauss certa escolha e porque nêle se
elaborou certa doutrina de maneira, precisamente, mais
ou menos explícita, quanto a essa crítica da linguagem
e quanto a essa linguagem crítica nas ciências humanas.

Para seguirmos êsse movimento no texto de Lévi
-Strauss, escolhamos, como um fio condutor entre ou
tros, a oposição natureza/cultura. Apesar de todos
os seus rejuvenescimentos e maquilagens, esta· oposição
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é congênita à filosofia. É mesmo mais velha do que
Platão. Tem pelo menos a idade da Sofística. Desde
a oposição physis / nomos, physis / techné, chega até
nós graças a tôda uma cadeia histórica que opõe a
"natureza" à lei, à instituição, à arte, à técnica, mas
também à liberdade, ao arbitrário, ~ história, à socie
dade, ao espírito, etc. Ora, logo no início da sua pes
quisa e no seu primeiro livro (Les Structures élémentaii
res de Ia parenté), Lévi-Strauss sentiu ao mesmo tempo
a necessidade de utilizar esta oposição e a impossibi
lidade de lhe dar crédito. Em Les Structures, êle parte
do seguinte axioma ou definição: pertence à natureza
tudo o que é universal e espontâneo, não dependendo
de nenhuma cultura particular nem de nenhuma norma
determinada. Pertence em contrapartida à cultura o
que depende de um sistema de normas regulando a
sociedade e podendo portanto variar de uma estrutura
social para outra. Estas duas definições são de tipo
tradicional. Ora, logo desde as primeiras páginas das
Structures, Lévi-Strauss, que começou por dar crédito
a êstes conceitos, encontra o que denomina um es
cândalo, isto é, algo que já não tolera a oposição
natureza/cultura ass.im aceite e parece requerer ao
mesmo tempo os predicados da natureza e os da cul
tura. .esse escândalo é a proibição do incesto. A proi
bição do incesto é universal; neste sentido poder-se-ia
dizer que é natural; - mas é também uma proibição,
um sistema de normas e de interditos - e neste sen
tido dever-se-ia denominá-Ia cultural. "Digamos por
tanto que tudo o que é universal, no homem, pertence
à ordem da natureza e caracteriza-se pela espontanei
dade, que tudo o que está submetido a uma norma
pertence à cultura e apresenta os atributos do relativo
e do particular. Vemo-nos então confrontados com um
fato ou melhor com um conjunto de fatos que não
está longe, à luz das definições precedentes, de apare
cer como um escândalo: pois a proibição do incesto
apresenta sem o menor equívoco, e indissoluvelmente
reunidos, os dois caracteres em que reconhecemos os
atributos contraditórios de duas ordens exclusivas:
constitui uma regra, mas uma regra que, única entre
tôdas as regras sociais, possui ao mesmo tempo um
caráter de universalidade" (p. 9).
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Só existe evidentemente escândalo no interior de
um sistema de conceitos que dá crédito à diferença
entre natureza e cultura. Começando a sua obra com
o factum da proibição do incesto, Lévi-Strauss instala
-se portanto no ponto em que essa diferença, que sem
pre passou por evidente, se encontra apagada ou con
testada. Pois a partir do momento em que a proibição
do incesto já não se deixa pensar na oposição natureza
/cultura, já não se p.iJde dizer dela que seja um fato
escandaloso, um núcleo de opacidade no interior de
uma rêde de significaçôes transparentes; não é um
escândalo que encontramos, no qual caímos no campo
dos conceitos tradicionais; é o que escapa a êstes con
ceitos e certamente os precede e provàvelmente como
sua condição de possibilidade. Poder-se-ia talvez dizer
que tôda a conceptualidade filosófica fazendo sistema
com a oposição natureza / cultura está destinada a
deixar no impensado o que a torna possível, a saber,
a origem da proibição dO'incesto.

Êste exemplo é evocado depressa demais, não
passa de um exemplo entre tantos outro[" mas já deixa
ver que a linguagem carrega em si a necessidade da sua
própria crítica. Ora esta crítica pode efetuar-se por
duas vias, e de duas "maneiras". No momento em
que o limite da oposição natureza / cultura se faz sen
tir pode-se querer que[,tionar sistemática e rigorosamente
a história dêstes conceitos. É um primeiro gesto.
Semelhante questionamento sistemático e histórico não
seria nem um gesto filológico nem um gesto filosófico
no sentido clássico de[,tas palavras. Inquietar-se acêrca
dos conceitos fundadores de tôda a história da Filo
sofia, de-constituí-Ios, não é proceder como filólogo ou
como historiador clássico da Filosofia. É sem dúvida,
apesar da aparência, a maneira mais audacim,a de esbo
çar um passo pa~'a fora da Filosofia. A saída "para
fora da Filosofia" é muito mais difícil de ser pensada
do que em geral imaginam aquêles que julgam tê-Ia
realizado há muito tempo com um à vontade altaneiro,
e que em geral estão mergulhados na Metafísica por
todo o corpo do discurw que pretendem ter libertado
dela.

A outra escolha - e creio que corresponde mais
à maneira de Lévi-Strauss - consistiria, para evitar o
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que o primeiro gesto poderia ter de esterilizante, na
ordem da descoberta empírica,em conservar, denun
ciando aqui e ali os seus limites, todos êsses velhos
conceitos: como utensílios que ainda podem servir. Já
não se lhes atribui nenhum valor de verdade, nem
nenhuma significação rigorosa, estaríamos prontos a
abandoná-Ios a qualquer momento se outros instrumen
tos parecessem mais cômodos. Enquanto esperamos,
exploramos a sua eficácia relativa e utilizamo-Ios para
destruir a antiga máquina a que pertencem e de que
êles mesmos são peças. É assim que se critica a lin-:
guagem das ciências humanas. Lévi-Strauss pensa dêste
modo poder separar o método da verdade, os instru
mentos do método e as significações objetivas por êle
visadas. Quase se poderia dizer que é a primeira afir
mação de Lévi-Strauss; são em todo o caso as primeiras
palavras das Structures: "Começamos a compreender
que a distinção entre estado de natureza e estado de
sociedade (diríamos hoje de preferência: estado de na
tureza e estado de cultura), à falta de uma significação
histórica aceitável, apresenta um valor que justifica ple
namente; a sua utilização, pela Sociologia moderna, co
mo um instrumento de niétodo."

Lévi-Strauss permanecerá sempre fiel a esta dupla
intenção: conservar como instrumento aquilo cujo valor
de verdade êle critica.

Por um lado continuará, com efeito, a contestar
o valor da oposição natureza / cultura. Mais de treze
:lnos depois das Structures, La Pensée sauvage faz-se
eco fiel do texto que acabo de citar: "A oposição en
tre natureza e cultura, na qual insistimos outrora, pa
rece-nos hoje oferecer um valor principalmente meto
dológico." E êsse valor metodológico não é afetado
pelo não-valor "ontológico", poderíamos nós dizer se
não desconfiássemos aqui desta noção: "Não seria
suficiente ter reabsorvido humanidades particulares nu
ma humanidade geral; esta primeira tarefa prepara ou
tras. .. que pertencem às ciências exatas e naturais:
reintegrar a cultura na natureza, e finalmente, a vida
no conjunto das suas condições físico-químicas" (p.
327).

Por outro lado, sempre em La Pensée sauvage,
apresenta com o nome de bricolagem tudo o que se
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jlodcria denominar o discurso dêsse método. O bri
dl/eur. diz Lévi-Strauss, é aquêle que utiliza "os meios
iI mão", isto é, os instrumentos que encontra à sua
disposição em tôrno de si, que já estão ali, que não
foram especialmente conceb;dos par.a a operação na
qual vão servir e à qual procuramos, por tentativas
várias, adaptá-Ios, não hesitando em trocá-Ios cada vez
que isso parece necessário, em experimentar vários ao
lnesmo tempo, mesmo se a sua origem e a sua forma
são heterogêneas, etc. Há portanto uma crítica da
linguagem sob a forma da bricolagem, e chegou-se
mesmo a dizer que a bricolagem era a própria lingua
gem crítica, em especial a da crítica literária: est0u
pensando aqui no texto de G. Genette, Structuralisme
et. critique littéraire, publicado em homenagem a Lévi
-Straus~ em L' A rc, e onde se diz que a análise da bri
colagem podia "ser aplicada quase palavra por pala
vra" à crítica e mais especialmente à "crítica literária".
(Inserido em Figures, ed. 'du Seuil, p. 145.)

Se denominarmos bricolagem a necessidade de ir
buscar os seus conceitos ao texto de uma herança mais
ou menos coerente ou arruinada, deve dizer-se que todo
o discurso é bricoleur. O engenheiro, que Lévi
-Strauss opõe ao bricoleur, deveria, pelo contrário,
construir a totalidade da sua linguagem, sintaxe e lé
xico. Neste sentido o engenheiro é um mito: um
sujeito que fôsse a origem absoluta do seu próprio dis
curso e o construísse "com tôdas as peças" seria o
criador do verbo, o próprio verbo. A idéia do enge
nheiro de relações cortadas com tôda a bricolagem é

portanto uma idéia teológica; e como Lévi-Strauss nos
diz noutro lugar que a bricolagem é mitopoética, po
deríamos apostar que o engenheiro é um mito produ
zido pelo bricoleur. A partir do momento em que
se deixa de acreditar em semelhante engenheiro e num
discurso rompendo com a recepção histórica, a partir
do momento em que se admite que todo o discurso
finito está submet;do a uma certa bricolagem, que o
engenheiro ou o sábio são também espécies de bri
coleur, então a própria idéia de bricolagem está
ame.açada, esboroa-se a diferença na qual ganhava sen
tido.
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Isto faz aparecer o segundo fio capaz de nos guiar ~...nesta trama. I
Lévi-Strauss descreve a atividade da bricolagem

não apenas como atividade intelectual mas como ati
vidade mitopoética. Lemos em La Pensée sauvaRe (p.
26): "Como a bricolagem no plano técnico, a reflexão
mÍtica pode atingir, no plano intelectual, resultados bri
lhantes e imprevistos. Reciprocamente, observou--s·e
muitas vêzes o caráter mitopoético da bricolagem."

Ora, o notável esfôrço de Lévi-Strauss não consiste
apenas em propor, sobretudo na mais atual das suas
pesquisas, uma ciência estrutural dos mitos e da ativi
dade mitológica. O seu esfôrço aparece também, e
quase diria primeiro, no estatuto que então concede ao
seu próprio discurso sôbre os mitos, no que denomina
as suas "mitológicas", Ê o momento em que o seu
discurso sôbre o mito se reflete e se critica a si próprio.
E êste momento, êste período crítico interessa eviden
temente tôdas as linguagem que partilham entre si o
campo das ciências humanas. Que diz Lévi-Strauss
das suas "mitológicas"? Ê aqui que voltamos a encon
trar a virtude mitopoética da bricolagem. Efetivamen
te, o que parece mais sedutor nesta pesquisa crítica de
um nôvo estatuto é o abandono declarado de tôda
referência a um centro, a um sujeito, a uma referência
privilegiada, a uma origem ou a uma arquia absoluta.
Poder-se-ia seguir o tema dêste descentramento através
de tôda a Abertura do seu último livro sôbre Le Cru
et te Cuit. Vou aí buscar apenas alguns pontos prin
CIpaIS.

1 . Em primeiro lugar, Lévi-Strauss reconhece
que o mito bororo, aí utilizado como "mito de referên
cia", não merece êste nome e êste tratamento, trata-se
de uma apelação especiosa e de uma prática abusiva.
Êste mito, como qualquer outro, não merece o seu
privilégio referencial: "De fato o mito bororo, ,que
serádcravante designado como mito de referência, não
passa, como tentaremos provar, de uma transformação
mais ou menos avançada de outros mitos provenientes
quer da mesma sociedade,. quer de sociedades próxi
mas ou afastadas. Teria sido portanto legítimo escolher
como ponto de partida qualquer representante do gru-·
po. O interêsse do mito de referência não deriva,
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dL'stc ponto. de vista, do seu caráter típico mas antes
da sua posição irregular no interior de um grupo"
(p. 10).

2. Não há unidade ou origem absoluta do mito.
O foco ou a fonte são sempre sombras o.Uvirtualidades
inapreensíveis, inatualizáveis e em primeiro lugar ine
xistentes. Tudo começa com a estrutura, a configu
ração ou a relação. O discurso sôbre esta estrutura
a-cêntrica que é o mito não po.de êle próprio ter
sujeito e centro absoluto.s. Deve, para apreender a,
forma e o movimento do mito, evitar a violência que'
consistiria em centrar uma linguagem descritiva de uma
estrutura a-cêntrica. Ê preciso portanto renunciar aqui
ao discurso científico ou filosófico, à episterne que tem
como exigência absoluta, que é a exigência absoluta
de procurar a origem, o centro, o fundamento, o prin
cípio, etc. Por oposição ao discurso epistêmico, o
discurso estrutural sôbre os mitos, o discurso mito-ló
gico deve ser êle próprio mito-morto. Deve ter a for
ma daquilo de que fala. Ê o que diz Lévi-Strauss em
Le Cru et le Cuit, de que go.staria de transcrever agora
uma longa e bela página:

"Efetivamente o estudo dos mitos coloca um pro
blema metodológico, pelo fato de não. se poder confor
mar ao princípio cartesiano de dividir a dificuldade em
quantas partes fôr necessário para a resolver. Não
existe um verdadeiro têrmo para a análise mítica, nem
unidade secreta que se possa apreender no fim do tra··
balho de decomposição. Os temas multiplicam-se ao
infinito. Quando julgamos tê-Ios destrinçado uns dos
outros e poder mantê-Ios separados, apenas constatamo~,
que êles voltam a unir-se, em resposta às solicitações
de afinidades imprevistas. Conseqüentemente, a uni
dade do mito é apenas tendencial e projetiva, jamais
reflete um estado ou um momento do mito. Fenômeno
imaginário implicado pelo esfôrço. de interpretação, o
seu papel é dar uma forma sintética ao mito, e impedir
que êle se dilua na confusão dos contrários. Poder-se
-ia portanto dizer que a ciência dos mitos é uma ana..
elástica, tomando êste velho têrmo no sentido amplo
autorizado pela 'etimologia, e que admite na sua defi
nição o estudo dos raios refletidos e mesmo dos raios

. refratados. Mas, ao contrário da reflexão filosófica,
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que pretende investigar a sua origem, as reflexões de
que aqui se trata dizem respeito a raios privados de
qualquer outro foco que não seja virtual. .. Querendo
imitar o movimento espontâneo do pensamento mítico,
a nossa tarefa, também demasiado breve e demasiado
longa, teve de se vergar às suas exigências e respeitar
o seu ritmo. Dêste modo, êste livro sôbre os mitos é
também, à sua maneira, um mito." Afirmação reto··
mada um pouco mais adiante (p. 20): "Como os
próprios mitos assentam em códigos de segunda ordem
(sendo os códigos de primeira ordem aquêles em que
consiste a linguagem), êste livro ofereceria então o
esbôço de um código de terceira ordem, destinado a
assegurar a traduzibilidade recíproca de vários mitos.
Por isso será acertado considerá-Io como um mito: de
qualquer modo, o mito da mitologia." É devido a esta
ausência de qualquer centro real e fixo do discurso
mítico ou mitológico que se justifica o modêlo musical
escolhido por Lévi-Strauss para a composição do seu
livro. A ausência de centro é aqui a ausência desujeitQ
e a ausência de autor: "0' mito e a obra musical apa
recem as,sim como maestros cujos auditores são os si
lenciosos executantes. Se nos perguntarmos onde se
encontra o foco real da obra, será preciso responder
que é impossível a sua determinação. A música e a
mitologia confrontam o homem com objetos virtuais
cuja sombra unicamente' é atual. .. os mitos não têm,
autores.... " (p. 25).

É portanto aqui que a bricolagem etnográfica as
sume deliberadamente a sua função mitopoética. Mas,
ao mesmo tempo, faz aparecer como mitológica, isto
é, como uma ilusão histórica, a exigência filosófica
ou epistemológica do centro.

Contudo, se nos rendermos à necessidade do gesto
de Lévi-Strauss, não podemos ignorar os seus riscos.
Se a mito-lógica é mito-mórfica, será que todos os dis
cursos sôbre os mitos se equivalem? Dever-se-á aban
donar tôda exigência epistemológica permitindo distin
guir entre várias qualidades de discurso sôbre o mito?
Questão clássica mas inevitável. Não podemos respon
der a ela - e creio que Lévi-Strauss não lhe responde
-'- enquanto não tiver sido express·amente exposto o
problema das relações entre o filosofema ou o teorema
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de um lado, e o mitema ou mitopoema do outro. O
que não é simples. Se não levantarmos expressamente
êste problema, condenamo-nos a transformar a pretensa
transgressão da filosofia em êrro de~,percebido no inte
rior do campo filosófico. O empirismo seria o gênero
cujas espécies seriam sempre êstes erros. Os conceitos
trans-filo~óficos transformar-se-iam em ingenuidades
filosóficas. Poder-se-iam mostrar êste risco em muitos
exemplos, nos conceitos de signo, de história, de ver
dade, etc. O que pretendo acentuar é apenas que a
passagem para além da Filosofia não consi~,teem virar
a página da Filosofia, (o que finalmente acaba sendo
filosofar mal) mas em continuar a ler de uma certa
maneira os filósofos. O risco de que falo é sempre
assumido por Lévi-Strauss e é o próprio preço do seu
e~,fôrço. Disse que o empirismo era a forma matricial
de todos os erros ameaçadores de um discurso que
continua, principalmente em Lévi-Strauss, a pretender
ser científico. Ora, se 'quiséssemos levantar seriamente
o problema do empirismo e da bricolagem, chegaríamos
sem dúvida muito depre~,sa a proposições absolutamente
contraditórias quanto ao estatuto do discurso de Etno
logia estrutural. Por um lado o estruturalismo apre
senta-se, com razão, como a própria crítica do empi
rismo. Mas ao mesmo tempo já não há livro ou estudo
de Lévi-Strauss que não se proponha como um ensaio
empírico que outra~, informações poderão sempre vir a
completar ou a contrariar. Os esquemas estruturais são
sempre propostos como hipóteses procedentes de uma
quantidade finita de informação e submetidas à prova
da experiência. Numerosos textos poderiam demonstrar
e~,tadupla postulação. Voltemo-nos uma vez mais para
a Abertura de Le Cru et te Cuit onde se vê bem que, se
esta postulação é dupla, é porque se trat~. aqui de uma
linguagem sôbre a linguagem: "Os críticos que nos cen
surassem por não têrmos procedido a um inventário
exaustivo dos mitos sul-americanos antes de os anali
sarmos cometeriam um grave contra-senso sôbre a
natureza e o papel dêstes documentos. O conjunto dos
mitos de uma população pertence à ordem do discurso.
A menos que a população se extinga física ou moral
mente, êste conjunto jamais é fechado. Isso equivaleria
portanto a cen~oUrarum lingüista que escrevesse a gra-
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mática de uma língua sem ter registrado a totalidade das
palavras que foram pronunciadas desde que essa língua
existe, e sem conhecer as trocas verbais que ocorrerão
enquanto existir. A experiência prova que um número
irrisório de frases. ... permite ao lingüista elaborar uma
gramática da língua que estuda. E mesmo uma gramá
tica parcial, ou um esbôço de gramática, representam
aquisições, preciosas se se tratar de línguas desconhe
cidas. A sintaxe não. espera, para se manifestar, o
recenseamento de uma série teoricamente ilimitada
de acontecimentos, dado que consiste no corpo de
regras que preside à sua geração. Ora, foi na verdade
um esbôço da sintaxe da mitologia sul-americana que
quisemos fazer. Se novos textos vierem enriquecer o
discurso mítico, será a ocasião de controlar ou de mo
dificar a maneira como certas leis gramaticais foram
formuladas, de renunciar a algumas delas, e de des
cobrir outras novas. Mas em nenhum caso nos pode
riam exigir um discurso mítico total. Pois acabamos
de ver que esta exigência não tem sentido" (p. 15-16).
A totalização é portanto definida ora como inútil, ora
como impossível. Isso resulta, sem dúvida, do fato
de haver duas maneiras de pensar o limite da totaliza
ção. E diria uma vez mais que essas duas determina
ções coexistem de maneira não-expressa no discurso
de Lévi-Strauss. A totalização pode ser considerada
imposs)vel no estilo clássico: evoca-se então o esfôrço
empírico de um sujeito ou de um discurso finito cor
rendo em vão atrás de uma riqueza infinita que jamais
poderá dominar. Há demasiado e mais do que s·e pode
dizer. Mas pode-se determinar de outro modo a não
-totalização: não mais sob o conceito de finitude como
assignação à empiricidade mas sob o conceito de jôgo.
Se então a totalização não tem mais sentido, não é por
que a infinidade de um campo não pode ser coberta
por um olhar ou um discurso finitos, mas porque a
natureza do campo - a saber a linguagem e uma lin
guagem finita - exclui a totalização: êste campo é
com efeito o de um jôgo, isto é, de substituições infi
nitas no fechamento de um conjunto finito. t!:ste cam
po só permite estas substituições infinitas porque é
finito, isto é, porque em vez de ser um campo inesgo
tável, como na hipótese clássica, em vez de ser dema-
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siado grande, lhe falta algo, a saber um centro que
detenha e fundamente o jôgo das substituições. Pode
ríamos dizer, servindo-nos rigorosamente dessa palavra
cuja significação escandalosa sempre se atenua em fran
cês, que êste. movimento do jôgo, permitido pela falta,
pela ausência de centro ou de origem, é o movimento
da suplementariedade. Não se pode determinar o cen
tro e esgotar a totalização porque o signo que substitui
o centro, que o supre, que ocupa o seu lugar na sua
ausência, êsse signo acrescenta-se, vem a mais, como
suplemento. O movimento da significação acrescenta
alguma coisa, o que faz que sempre haja mais, mas
esta adição é flutuante porque vem substituir, suprir
uma falta do lado do significado. Embora Lévi-Strauss
não se sirva da palavra suplementar acentuando, como
aqui faço, as duas direções de sentido que nela se en
contram estranham ente reunidas, não é por acaso que
se serve por duas vêzes dessa palavra na Introduction
à l'oeuvre de Mauss, no· momento em que fala da "su
perabundância de significante em relação aos signifi
cados nos quais se pode colocar": "No seu esfôrço
para compreender o mundo, o homem dispõe portanto
se!l!pre de um excesso de significação (que reparte entre
as coisas de acôrdo com leis do pensamento simbólico
que cabe aos etnólogos e aos lingüistas estudar). Esta
distribuição de uma ração suplementar - se assim nos
podemos exprimir - é absolutamente necessária para
que no total, o significante disponível e o significado
capturado permaneçam entre si na relação de comple
mentariedade que é a própria· condição do pensamento
simbólico." (Poder-se-ia sem dúvida mostrar que esta
ração suplementar de significação é a origem da própria
ratio.) A palavra reaparece um pouco mais adiante
depois de Lévi-Strauss ter falado dêsse "significante
flutuante, que é a servidão de todo o pensamento fini~
to": "Por outras palavras, e inspirando-nos no preceito
de Mauss de que todos os fenômenos sociais podem ser
assimilados à linguagem, vemos no mana, no Wakau,
na oranda e outras noções do mesmo tipo, a expressão
consciente de uma função semântica, cujo papel é per
mitir ao pensamento simbólico exercer-se apesar da
contradição que lhe é própria. Assim se explicam as
antinomias aparentemente insolúveis, ligadas a esta
noção. .. Fôrça e ação, qualidade e estado, substan-
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tivo e adjetivo e verbo ao mesmo tempo; abstrata e
concreta, onipresente e localizada. E com efeito o
mana é tudo isto ao mesmo tempo; mas precisamente,
não é porque êle nada é de tudo isto: simples forma
ou mais exatamente símbolo no estado puro, portanto
suscetível de tomar qualquer conteúdo simbólico? Nes
te sistema de símbolos que constitui tôda a cosmologia,
seria simplesmente um valor simbólico zero, isto é, um
signo marcando a necessidade de um conteúdo sim
bÓlico suplementar [Sou eu que sublinho] aquêle que
carrega já o significado, mas podendo ser um valor
qualquer com a cond;ção de fazer parte ainda da reser
va disponível e de não ser, como dizem os fonólogos,
um têrmo de gruP()." (Nota: "Os lingüistas já foram
levados a formular hipóteses dêste tipo. Assim: "Um
fanema zero opõe-se a todos os outros fonemas do fran
cê~,na medida em que não cOinporta nenhum caráter
diferencial e nenhum valor fonético constante. Em con
trapartida o fonema zero tem por função própria
opor-se à ausência de fonema" (Jakobson e Lotz).
Quase se poderia dizer também, esquematizando a
concepção que foi aqui proposta, que a função das
noções de tipo mana é de se opor à ausência de signi
ficação sem comportar por si mesma nenhuma signi
ficação particular."

A superabundância do significante, () seu caráter
suplementar, resulta portanto de uma finitude, isto é,
de uma falta que deve ser suprida.

Compreende-se então por que razão o conceito de
jôgo é importante em Lévi-Strauss. As referências a
tôdas as espécies de jogos, em especial à roleta, são
muito freqüentes, principalmente nas Entretiens, Race
et Histoire, La Pensée sauvage. Ora esta referência ao
jôgo é sempre tomada numa tensão.

Tensão com a história, em primeiro lugar. Pro
blema clássico e em tôrno do qual se gastaram as
objeções. Indicarei apenas o que me parece ser a
formalidade do problema: .ao reduzir a história, Lévi~
-Strauss tratou como merece um conceito que sempre
foi cúmplice de uma metafÍsica teleológica e escatoló
gica, isto é, paradoxalmente essa filosofia da presença
à qual se julgou poder opor a história. A temática da
historicidade, embora pareça introduzir-se bem tarde na
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Filosofia, sempre foi nela requerida pela determinação
do ser como presença. Com ou sem etimologia e ape
sar do antagonismo clássico que opõe estas significa
ções em todo o pensamento clássico, poderíamos mos
trar que o conceito de episteme sempre chamou o de
istoria se a história é sempTe a unidade de um devir,
como tradição da verdade ou desenvolvimento da ciên
cia orientado para a apropriação da verdade na pre
sença e a presença a si, para o saber na consciência de
si. A história sempre foi pensada como o movimento
de uma ressunção da história, derivação entre duas
presenças. Mas se é legítimo pôr em dúvida êste con
ceito de história, corremos o risco, ao reduzi-Io sem
colocar expressamente o problema que aqui aponto,
de cair novamente num anistoricismo de forma clássi
ca, isto é, num momento determinado da história da
metafísica. Esta me parece ser a formalidade algébrica
do problema. Mais concretamente, no trabalho de Lé
vi-Strauss, é preciso reconhecer que o respeito da estru
turalidade, da originalidade interna da estrutura, obri
ga a neutralizar o tempo e a história. Por exemplo,
a aparição de uma nova estrutura, de um sistema ori
ginal, faz-se sempre - e é a própria condição da sua
especificidade estrutural - através de uma ruptura com
o -seu passado, a sua origem e a sua causa. Só se pode
portanto descrever a propriedade da organização es
trutural não levando em conta, no próprio momento
dessa descrição, as suas condições passada.s: omitindo
colocar o problema da passagem de uma 'estrutura para
outra, colocando entre parênteses a história. Neste mo
mento "estruturalista", são indispensáveis os conceitos
de acaso e de descontinuidade. E de fato Lévi-Strauss
recorre muitas vêzes a êles, como por exemplo para
essa estrutura das estruturas que é a linguagem, acêrca
da qual diz em Introduction à l'oeuvre de Mauss que
"Só pode ter nascido de repente": "Quaisquer que
tenham sido o momento e as circunstâncias da sua apa
rição na escala da vida animal, a linguagem só pode
ter nascido de repente. As coisas não podem ter co
meçado a significar progressivamente. Após uma trans
formação cujo estudo não compete às ciências sociais,
mas à Biologia e à Psicologia, 'efetuou-se a passagem
de um estádio em que nada tinha sentido para outro
em que tudo possuía um." O que não impede LéVi-
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,-Strauss de reconhecer a lentidão, a maturação, o labor
contínuo das transformações fatuais, a história (por
exemplo em Race et Histoire). Mas tem de, por um
gesto que foi também o de Rousseau ou de Husserl,
"afastar todos os fatos" no momento em que pretende
apreender a especificidade essencial de uma estrutura.
Como Rousseau, tem de pensar sempre a origem de
uma estrutura nova segundo o modêlo da catástrofe
- transformação da natureza na natureza, interrupção
natural do encadeamento natural, desvio da natureza.

Tensão do jôgo com a história, tensão também
do jôgo com a presença. A presença de um elemento
é sempre uma referência significante e substitutiva ins
crita num sistema de diferenças e o movimento de uma
cadeia. O' jôgo é sempre jôgo de ausência e de pre
sença, mas se o quisermos pensar radicalmente, é pre
ciso pensá-Ia antes da alternativa da presença e da
ausência; é preciso pensar o ser como presença ou
ausência a partir da possibilidade dojôgo e não inver
mmente. Ora, se Lévi-Strauss, melhor do que qualquer
outro, fêz aparecer o jôgo da repetição e a repetição
do jôgo, nem por isso se deixa de perceber nêle uma
espécie de ética da presença, de nostalgia da origem,
da inocência arcaica e natural, de uma pureza da pre
sença e da presença a si na palavra; ética, nostalgia e .
mesmo remorso que muitas vêzes apresenta como a
motivação do projeto etnológico quando se dirige a so
ciedades arcaicas, isto é, a seus olhos, exemplares.
~sses textos são bem conhecidos.

Voltada para a presença, perdida ou impossível,
da origem ausente, esta temática estruturalista da ime
diatidade interrompida é portanto a face triste, nega
tiva, nostálgica, culpada, rousseauísta, do pensamento
do jôgo cujo reverso seria a afirmação nietzchiana, a
afirmação alegre do jôgo do mundo e da inocência do
devir, a afirmação de um mundo de signos sem êrro,
sem verdade, sem origem, oferecido a uma interpretação
ativa. Esta afirmação determina então o não-centro
sem ser como perda do centro. E joga s'em segurança.
Pois há um jôgo seguro: o que se limita à substituição
de peças dadas e existentes, presentes. No caso abso
luto, a afirmação entrega-se também à indeterminação
genética, à aventura seminal do traço.
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Há portanto duas interpretações da interpretação,
da estrutura, do signo e do jôgo. Uma procura deci"
frar, sonha decifrar uma verdade ou uma origem que
escapam ao jôgo e à ordem do signo, e sente como um
exílio a necessidade da interpretação. A outra, que já
não está voltada para a origem, afirma o jôgo e pro
cura superar o homem e o humanismo, sendo o nome
do homem o nome dêsse ser que, através da história
da Metafísica ou da onto-teologia, isto é, da totalidade
da sua história, sonhou a presença plena, o fundamento
tranqüilizador, a origem e o fim do jôgo. Esta segun
da interpretação da interpretação, cujo caminho nos foi
indicado por Nietzsche, não procura na Etnografia, co
mo o pretendia Lévi-8trauss, cuja Introduction à l'oeu
vre de Mauss cito novamente, a "inspiradora de um
nôvo humanismo".

Poderíamos hoje entrever por mais de um sinal
que estas duas interpretações da interpretação - que
são absolutamente inconciliáveis mesmo se as vivemos
simultâneamente e as conciliamos numa obscura eco
nomia - partilham entre si o campo daquilo que se
denomina, de maneira tão problemática, as ciências hu
manas.

Pelo que me diz respeito, não creio, muito embora
estas duas interpretações devam acusar a sua diferença
e aguçar a sua irredutibilidade, que hoje haja alguma
coisa a escolher. Em primeiro lugar porque aí estamos
numa reg:ão - digamos ainda, provisoriamente, da his
toricidade - em que a categoria de escolha parece bem
frágil. Em seguida porque é preciso tentar primeiro
pensar o solo comum, e a diferência desta diferença
irredutível. E porque temos aí um tipo de questão,
digamos ainda histódca, cU(ja concepção, formação,
gestação, trabalho, hoje apenas entrevemos. E digo es
tas palavras com os olhos dirigidos, é certo, para as
operações da procriação; mas também para aquêles que,
numa sociedade da qual não me excluo, os desviam pe
rante o ainda inominável que se anuncia e que só pode
fazê-lo, como é necessário cada vez que se efetua um
nascimento, sob a espécie da não-espécie, sob a forma
informe, muda, infante e terrificante da monstruosi
dade.
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