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escritura, está determinada em princípio, com maior ou menor
mas sempre, por uma época históric<rmetafísica cuja
clausura nos limitamos a entrever. Não dizemos: cujo fim.
As idéias de ciência e escritura - e por isso também a de
ciência da escritura - têm sentido para nós apenas a partir
de uma origem e no interior de um mundo a que já [oram
atribuídos um certo conceito do signo (diremos mais adiante:
privilégio, apesar de sua Necessidade e da abertura de campo

o conceito de signo) e um certo conceito das relações entre
fala e escritura. Relação muito determinada apesar do seu

qu: regeu durante alguns milênios, sobretudo no Ocidente, a
ponto de hoje nele poder produzir sua descolocação e denun·
ciar, por si mesma, seus limites.
Talvez a meditação paciente e a investigação rigorosa
em volta do que ainda se denomina provisoriamente escritura,
em vez de permanecerem aquém de uma ciência da escritura
ou de a repelirem por alguma reação obscurantista, deiundo-a
- ao contrário - desenvolver sua positividade ao máximo
de suas possibilidades, sejam a errância de um pensamento fiel
e atento ao mundo irredutivelmente por vir que se anuncia
no presente, para além da clausura do saber. O futuro SÓ se
pode antecipar na forma do perigo absoluto. Ele é o que
rompe absolutamente com a normalidade constituída e por
isso somente se pode anunciar, apresentar·se, na espécie da
monstruosidade. Para este mundo por vir e para o que nele
terá feito tremer os valores de signo, de faJa e de escritura,
para aquilo que conduz aqui o nosso futuro anterior, ainda
não existe epígrafe.

1. O fim do livro e o começo
da escritura

S6crates, aquele que não escreve

NIETZSCHE

Lndependentemente do que se pense sob esta rubrica,
não há dúvida de que
{!!oblema da lingflagem nunca foi
apenas um problema entre outros. Mas nunca, tanto como
hoje, invadira como talo horizonte mundial das mais diversas
pesquisas e dos discursos mais heterogêneos em intenção,
método e ideologia. A própria desvalorização da palavra
"linguagem", tudo o que - no crédito que lhe é dado denuncia a indolência do vocabulário, a tentação da sedução
barata, o abandono passivo à moda, a consciência de van·
guarda, isto é, a ignorância, tudo isso testemunha. Esta
inflação do signo "linguagem" é a inflação do próprio signo,
a inflação absoluta, a inflação mesma. Contudo, por uma
face ou sombra sua, ela ainda faz signo: esta crise é também
um sintoma. Indica, como que a contragosto, que uma época
hlstórico-metafísica deve determinar, enfim, como linguagem
a totalidade de seu horizonte problemático. Deve.a, não s0mente porque tudo o que o desejo quisera subtrair ao jogo da
linguagem é retomado neste, mas também porque, simultanea·
mente, a linguagem mesma acha-se ameaçada em sua vida,
desamparada, sem amarras por não ter mais limites, devol·
vida à sua própria finidade no momento exato em que seus
limites parecem apagar-se, no momento exato em que o significado infinito que parecia excedê·la deixa de tranqüilizá·la
a respeito de si mesma, de contê-Ia e de cercá-la.
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Ora, por um movimento lento cuja Necessidade mal se
deixa perceber, tudo aquilo que - há pelo menos uns vinte
séculos - manifestava tendência e conseguia finalmente ceu·
nir·se sob o nome de linguagem começa a deixar-se deportar
ou pelo menos resumir sob o nome de escritura. Por uma
Necessidade que mal se deixa perceber, tudo acontece como
se - deixando de designar uma forma particular, derivada,
auxiliar da linguagem em geral (entendida como comunicação.
relação, expressão, significação, constituição do sentido ou
do pensamento etc.). deixando de designar a pelicula exterior, o duplo inconsistente de um significante maior, o significante do significante - Q conceito de escrilura começava
a ultrapassar a extensão da linguagem. Em lodos os sentidos
desta palavra, !.....escritura compreenderia a lingul.!gem. Não
que a palavra "escritura" deixe de designar o significante do
significante, mas aparece, sob uma luz estranha, que o "significante do significante" não mais define a reduplicação acidental e a secundariedade decaída.
do significante" descreve, ao contrário, o movimento da linguagem: na
sua origem, certamente, mas já se pressente que uma origem,
cuja estrutura se soletra como "significante do significante",
arrebata-se e apaga-se a si mesma na sua própria produção.
significado funciona aí desde
como um significante.
A secundariedade, que se acreditava poder reservar à escritura, afeta todo significado em geral, afeta-o desde sempre,
isto desde o início do jogo. Não há significado que escape.
mais cedo ou mais tarde, ao jogo das remessas significantes,
que constitui a linguagem. O advento da escritura é o advento
do jogo·; o jogo entrega-se hoje a si mesmo, apagando o
limite a partir do qual se acreditou poder reJl:Ular a circulação
dos signos, arrastando consigo todos os significados tranqüilizantes, reduzindC)-todas as praças-fortes. todos os abrigos do
fora-<1e-jogo que vigiavam o campo da linguagem. Isto equivale, com todo O rigor, a destruir o conceito de "signo" e
toda a sua lógica. Não é por acaso que esse transbordamento
sobrevém no momento em que a extensão do conceito de
linguagem apaga todos os seus limites. Como veremos: esse
transbordamento e esse apagamento têm o mesmo sentido, são
um único e mesmo fenômeno. Tudo acontece como se o
conceito ocidental de linguagem (naquilo que, para
da
sua plurivocidade e para além da oposição estreita e problePerspedl"l,

1971.

(N. dOi T.)
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mática entre fala e língua. Iiga-o em geral à produção fonemática ou glossemática, à língua, à voz, à audição, ao som e
ao sopro, à fala) se revelasse hoje como a forma ou a deformação de uma escritura primeira ' : mais fundamental do
que a que, antes desta conversão, passava por mero "suplemento da fala" (Rousseau). Ou a escritura não foi nunca
um mero "suplemento". ou então é urgente construir uma
esta urgência que nos guiará,
nova lógica do "suplemento".
mais adiante, na leitura de Rousseau.
Estas deformações não são contingências históricas que
poderíamos admirar ou lamentar. Seu movimento foi absolutamente necessário - de uma Necessidade que não pode
apresentar-se, para ser julgada, perante nenhuma outra instância. O Qrivilégio da phoné não depende de uma escolha que
teria sido possível evitar. Responde a um momento da economia (digamos, da "vida" da "história" ou do "ser como
relação a si"). O sistema do "ouvir-se-falar" através da
wbstância fônica - que se dá como significante não-exterior,
não-mundano, portanto não-empírico ou não-contingente teve de dominar durante toda uma é.f)OCa a história do mundo,
até mesmo produziu a idéia de mundo, a idéia de origem do
mundo a partir da diferença entre o mundano e o não-mundano, o fora e o dentro, a idealidade e a não-idealidade, o
universal e o não-universal, o transcendental e o empí.
.
fiCO, etc.
Com um sucesso desigual e essencialmente precário, esse
movimento teria tendido aparentemente. como em direção
ao seu telos, a confirmar a escritura numa
segunda e
instrumental: tradutora deu ma fala plena plenamenteyresente (presente a si, a seu significado, ao outro, condição
mesma do tema da presença em geral), técnica a serviço da
linguagem, porta-voz. (porte-parole), intérprete de uma fala
originária que nela mesma se subtrairia à interpretação.
Técnica a serviço da linguagem: não recorremos aqui
uma essência geral da técnica que Já nos sena famlhar e
que nos ajudaria a compreender, como um exemplo, o con<6

1. Filar aqui de uml o::.lt",a "'i.... i.. nlo impllcl aU,"",r Uml prior!dld. cronol6alCII de fito. Este
o conhecido debate' a escritura
"Interior
.. 1iII"'ll!em foMÜCII", çomo Ifinna...m (por nemplo) Metclu!anlnoy e Man',
e IllAiI tarde Loutotb? (Conclulio IAumJda pela prIme1r1 ediçIG da Grande
Soviitka, e depois COfIuadill por SI'lIn. A respeito deite debate,
d. V. btrinc, "Lancue tt Eçritu"," ÚI LI", ..I.t/q .. op. clt., pp. 33. 60. O debate
dUtQYOtreu •.., tamWm em lomo du telC.l do Padre yan Glnneten. A respeito
da dllCllSlo deDal telu. cf. Ffvrier, H/uo/n tU rkrltlln. PI)'OI, /"'·1939.
: . j e ...,). Ttntan:mos mostrlr, mai, Idiante, por que OI termos e •• premissas
um U.I debate nOl Imp6em I IUJpeiçlo.
La 2. ElIe , um problema que foi lbordado "",I. diretamente em "oua obra
YoI"
,. 1'1oIItOmi,., (P. U. F., 1967).
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eeito estreito e historicamente determinado da escritura. Ao
contrário, acreditamos que um certo tipo de questão sobre
o sentido e a origem da escritura precede ou pelo menos se
confunde com um certo tipo de questão sobre o sentido e a
origem da técnica. 1:: por isso que nunca a noção de técnica
simplesmente esclarecerá a noção de escritura.
Tudo ocorre, portanto, como se o que se denomina
E só o

linguagem apenas pudesse ter sido, em sua origem e em seu
fim, um momento, um modo essencial mas determinado, um

fenômeno, um aspecto, uma espécie da escritura.
tivesse conseguido fazer esquecer, enganar· t no decorrer- de
uma aventura: como esta aventura mesma. Aventura, afinal

de contas, bastante curta. Ela se confundiriâ com a história
que associa a técnica e a metafísica logocêntrica há cerca de
três milênios. E se aproximaria hoje do que é, propriamente,
No caso em questão - e este é apenas um exem.
sua
pio entre outros - , dessa tão falada morte da civilização do
livro, que se manifesta inicialmente pela proliferação con:
vulsiva das bibliotecas. Apesar das aparências, esta morte
do livro anuncia, sem dúvida (e de uma certa maneira desde
sempre), apenas uma morte da fala (de uma faJa que se
pretende plena) e uma nova mutação na história da escritura,
na história como escritura. Anuncia-a à distância de alguns
séculos - deve-se calcular aqui conforme a esta escala, sem
contudo negligenciar a qualidade de uma duração histórica
muito heterogênea: tal é a aceleração, e tal o seu semido
qualitativo, que seria outro engano avaliar prudentemente
segundo ritmos passados. "Morte da faJa" é aqui, sem dúvida, uma metáfora: antes de falar de desaparecimento, deve·se pensar em uma nova situação da fala, em sua subordinação numa estrutura cujo arconte ela não será mais.
Afirmar, assim, que o conceito de escritura excede e
comPIeende o de lipguagem supõe, está claro, uma certa
definição da linguagem e da escritura. Se não a tentássemos
justificar, estaríamos cedendo ao movimento de inflação que
acabamos de assinalar, que também se apoderou da palavra
"escritura", o que não aconteceu fortuitamente. Já há algum tempo, com efeito, aqui e ali, por um gesto e por motivos
profundamente necessários, dos quais seria mais fácil denunciar a degradação do que desvendar a origem, diz-se "linguagem" por
movimento, pensamento, reflexão, consciência, inconsciente, experiência, afetividade etc. Há, agora, a
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tendência a designar por "escritura" tudo isso e mais alguma
coisa: não apenas os gestos físicos da inscrição literal, pictográfica ou ideográfica, mas também a totalidade do que a
possibilita; e a seguir, além da face significante, até mesmo
a face significada; e, a partir daí, tudo o que pode dar lugar
a uma inscrição em geral, literal ou não, e mesmo que o
que ela distribui no espaço não pertença à ordem da voz:
cinematografia, coreografia, sem dúvida, mas também "escritura" pictural, musical, escultural etc. Também se poderia falar em escritura atlética e, com segurança ainda maior,
se pensarmos nas técnicas que hoje governam estes domínios,
em escritura militar ou política. Tudo isso para descrever
não apenas o sistema de notação que se anexa secundariamente a tais atividades, mas a essência e o conteúdo dessas
atividades mesmas. e: também neste sentido que o biólogo
fala hoje de escritura e pro-grama, a respeito dos processos
mais elementares da informação na célula viva. Enfim, quer
tenha ou não limites essenciais, todo o campo coberto pelo
programa cibernético será campo de escritura. Supondo-se
que a teoria da cibernética possa desalojar de seu interior
todos os conceitos metafísicos - e até mesmo os de alma,
de vida, de valor, de escolha, de memória - que serviam
!;:ntigamente para opor a máquina ao homem), ela terá de
conservar, até denunciar-se também a sua pertencença histórico-metafísica, a noção de escritura, de traço, de grama ou
ele grafema. Antes mesmo de ser determinado como humano
(juntamente com todos os caracteres distintivos que sempre
foram atribuidos ao homem, e com todo o sistema de significações que implicam) ou como a-humaDO, o grama ou o grafema - assim denominaria o elemento. Elemento
sem simplicidade. Elemento - quer seja entendido como
o meio ou como o átomo irredutível - da arqui-síntese em
geral, daquilo que deveríamos proibir-nos a nós mesmos de
defmir no interior do sistema de oposições da metafísica,
daquilo que portanto não dever/amos nem mesmo denominar
a experiência em geral, nem tampouco a origem do sentido
em geral.
Esta situação anunciou-se desde sempre. Por que está
a ponto de se fazer reconhecer como tal e a posteriori? Essa
questão exigiria uma análise interminável. Tomemos apenas
alguns pontos de referência, como introdução ao objetivo

""O

3. S&be-M q\le WIener, por exemplo. emborl lbaodoM .l "Rmbtica" •
oposiçlo, C!\Ie Julp demasildo Jrouelrl e " rll, eDtre o
e o

ete., t:oatiQUI _ apesar de tudo _ cmprepndo UpreUÕH 0;01lIO "6rtiOs doi
IeI:ltldOl", "6ca1Ol lDocorn", etc., p&r'I. qlllllfkar parta da miqulna.
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limitado a que nos propomos aqui. Jã aludimos às mate·
máticas teóricos: sua escritura, quer seja entendida como
grafia sensível (e esta já supõe uma identidade, portanto
uma ideal idade de sua forma, o que torna em princípio absurda a noção tão correnlemente aceita de "significante sen·

sível"), quer como síntese ideal dos significados ou como

,,,I'''q,,,

EP, pp, 126. lU. 3SS
[k um oulrO ponto de
ti, /i ..
rhjNJt, p. 116 da traduc-Io rr__

rastro operatório em outro nível, quer ainda - mais prode umas às outras, nunca
fundamente - como a
em absoluto e!iteve ligada a uma produção fonélica. No interior das culturas que praticam a escritura dita fonética, as
matemáticas não são apenas um enclave. Este é assinalado,
aliás, por todos os historiadores da escritura: eles lembram,
ao mesmo tempo, as imperfeições da escritura alfabética, que
por tanto tempo foi considerada a escritura mais cômoda e
"mais inteligente"4. Este enclave é também o lugar onde a
práticS\ da linguagem científica contesta do dentro, e cada
vez mais profundamente, o ideal da escritura fonética e toda
a sua metafísica implfcita (o metafísica) , isto é, parncularmente a idéia filosófica da episteme; e também a de istorio,
que é profundamente solidá ria com aquela, apesar da dissociação o u oposição que as relacionou entre si numa das fases
de seu caminhar comum. A história e o sabe r, istoria e episteme, foram determinadcs sempre (e não apenas a partir da
etimologia ou da filosofia) como
em vista da reapropriação da presença.
Mas, para além das matemáticas teóricas, o desenvolvimento das práticas da irúormação amplia imensamente as
possibilidades da "mensagem", até onde esta já não é mais
a tradução "escrita" de uma linguagem, o transporte de um
significado que poderia permanecer faJado na sua integridade. Isso ocorre também simultaneamente a uma extensão
da fonografia e de todos os meios de conservar a linguagem
falada, de fazê-fã funcionar sem a presença do sujeito falante . Este desenvolvimento. unido aos da etnologia e da
história da escritura, ensina-nos que a escritura fonética, meio
da grande aventura metafísica, científica, técnica, econômica
do Ocidente, está limitada no tempo e no espaço, e limita-se
a si mesma no momento exato em que está impondo sua
lei às únicas áreas culturais que ainda lhe escapavam. Mas
esta conjunção não-fortuita da cibernética e das "ciências
humanas" da escritura conduz a uma subversão mais profunda.

• a ., Pcw UClDplO.
.. ",a d, J.Luto- , E_I'
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A "racionalidade" - mas talvez fosse preciso abandonar esta palavra, pela razão que ap.arecerá .no final
frase _, que comanda a escritura
ampliada e radl,callzac!a não é mais nascida de um lagos e maugura a destruição,
não demolição mas a de-sedimentação! a.
de
rodas as ::.ignificações que brotam da slg01fl,:ação de
Em especial a significação de verdade. Todas as determia qu: ,nos
nações metafísicas da verdade, e até
corda Heidegger para além da onto-teologla metarlslca, sao
mais ou menos imediatamente inseparáveis
!nstância do
lagos ou de uma razão pensada na descendencla do fogos,
em qualquer sentido que seja entendida.: no sentido pré-secrático ou no sentido filosófico, no sentido do entendimento
infinito de Deus ou no sentido antropológico, no sentido pré_hegeliano ou no sentido pós-hegeliano. Ora, dentr? deste
fog03, nunca foi rom.pido o liame originário e
a phoné. Seria fácil mostrá-lo e tentaremos preCisá-lo mais
adiante. Tal como foi mais ou menos implicitamente determinada a essência da phoni estaria imediatamente próxima
daquilo' que, no "pensamento" como lagos, tem relação
o "sentido"; daquilo que o produz. que o recebe, <l.ue o diZ,
que o " reúne". Se Aristóteles, por exemplo, conSidera que
"os sons emitidos pela voz (,il tv ,T1 9WV'I"i) são os símbolos
dos estados da alma (;:a:81íJJ.a:,a: 'T1<"
e as palavras
escritas os símbolos das palavras emitidas pela voz" (Da
InurpretaçàQ I, 16 a 3), é porque a voz, produtora dos
primeiros sim bolos. tem com a alma uma relação de proximidade essencial e imediata. Produtora do primeiro significante, ela não é um mero significante entre outros. Ela
significa o "estado de alma" que, por sua vez, reflete ou reflexiona· as coisas por semelhança natural. Entre o ser e a
alma, as coisas e as afeções··. haveria uma relação de tradução ou de significação natural; enlre a alma e o logos,
uma relação de simbolização convencional. E a primeira
convenção, a que se referiria imediatamente à ordem da
signi ficação natural e universal, produzir-se-ia como linguagem falada. A linguagem escrita fixaria convenções, que
ligariam entre si outras convenções,

• Em frand.. OI wrbos
_ cuja dlstlnçlo tllCO.u,a
cor'UPOnOlncla, ali pOI'tu..,f .. n<>!I .... bJ.Iant;yOl >ljJt:tO • ,.,flu40. (N."'I T,)
•• Tradlln_ pcw -/rr" o IUMlanllWO "'f«lloft, yisto que o Autor, a o
)op. QIlrI ....
....... o 10\1 duplo _,cio:
_/.cr#IO.
IN, _
T.)
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"Assim como a escrilUra nlo t .. mesma para todos os homens,
as palllyras raladas nio são tampouco as mesmas, enquanto \lo
ldêntK:os para lodos os estados de alma de que estas expressões sio
imediatome"'t os ,;g1lO1 (alJ,Iil.(l
como também são idênticas às coisas cujas imaJCns 510 esses
(16' o a:rifo t nosso).

Exprimindo naturalmente as coisas, as afeçõcs da alma
constituem uma espécie de linguagem universal que, portan10, pode apagar-se por si própria.
a etapa da transparência.
Aristóteles pode omiti-Ia às vezes sem correr riscos s. Em
todos os casos, a voz t o que está mais próximo do significado, tanto quando este é determinado rigorosamente como
sentido (pensado ou vivido) como quando o é. com menos
precisão, como coisa. Com respeito ao que uniria indissoluvelmente a voz à alma ou ao pensamento do sentido significado, e mesmo à coisa mesma (união que se pode Cazer, seja
segundo o gesto aristotélico que acabamos de assinalar, seja
segundo o gesto da teologia medieval, que determina aTes
·como coisa criada a partir de seu eidos, de seu sentido pensado no lagos ou entendimento inCinito de Deus), todos significante, e em primeiro lugar o significante escrito, seria
derivado. Seria sempre técmco e representativo. Não teria
nenhum sentido constituinte. Esta derivação é a própria
origem da noção de "significante". A noção de signo implica sempre, nela mesma, a distinção do significado e do
significante, nem que fossem no limite, como diz Saussure,
como as duas Caces de uma única Colha. Tal noção permanece, portanto, na descendência de!te logocentrismo que é
também um Conocentrismo: proximidade absoluta da voz e
do ser, da voz e do sentido do ser, da voz e da idealidade do
sentido. Hegel mostra muito bem o estranho privilégio do
som na idealização, na produção do conceito e na presença
a si do sujeito.
"Este movimento ideat, pelo qual se diria que se manifesta a
subjetividade, ressoando a alma do corpo, a orelha percebc-o
dI!. mesma maneira teórica pela qual o olho percebe a cor ou a forma
a interioridade do objeto tornando-sc assim a do próprio sujeito'·
(Eslitica, 111, 1., p. 16 da trad. !rancesa). .. ... A orelha, ao con·
trário, sem voltar·se praticamente para os objetos, percebe o resultado
desse tremor interno do corpo pelo qual se manifesta e se revela, não

noc"', ....

5. • o qu1I IIlOItra Pie," Aubnlque (ú I'robll_ dI rL(tl rlou AI"I4'o",
PJI. 106 e .... ). No decorrtr de Uma
6Uw, q\IC muito IlOl iIIlpIrou aqui,
P. Aubmque oble"a, com d.lIo: ". yerdade que em OUtlOl toalos Arill.óttle.
quallfl'. eomo .fmbolo • rtJaçIo da liJIau*m 1. colll" 'NIo
poII"'tl trazer
1 dilculdo a. próprias coI ..... ma .. 110 lu.., dll coI ..... wrYir-",,"1!Ia. da; IN,
DOma eonIO .Imbolol'. O lntermedl6rio, conll.ltufdo pelo citado de alma, , aqui
... ptImIcIo ou pelo _ _ DeIUsellCllIdo, mil tlla ",,,",MIo i kJftlma, porque,
COmportanClo-II 0lI c.1adot de lIma como 11 coIM" , ..... pod"'n ter·hl lmedlaumellta ... bIlIlu'...... Em compenaaçlo, 1110 te pode lubstllulr, Itm mal. . .
Qlill pelo nome .•. " (PJI. 107.101).
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a fiaun. malerial, mas uma primeira idealidade vinda d.a alma" (p.
296).

O que é dito a respeito clP !Om em geral vale o fortiori
para a fonia, pela qual, em virtude do ouvir-se-falar - sislema indissociável - o sujeito afeta-se a si me!mo e refere-se a si no elemento da idealidade.
Já se pressente, portanto, que o fonocentrismo se con·
funde com a determinação historiaI do sentido do ser em
geral como prtunça, com todas as subdeterminações que
dependem desta forma geral e que nela organizam seu sistema
e seu encadeamento historiai (presença da coisa ao olhar
como tidos, presença como substância/essência/existência
(ous;o) , presença temporal como ponta (stigmé) do agora
ou do instante (nun), presença a si do cogito, consciência,
subjetividade, co-presença do outro e de si, intersubjetividade
como fenômeno intencional do ego etc.). O logocentrismo
seria, portanto, solidário com a determinação do ser do .ente
como presença. Na medida em que um tal logocentrlsmo
não está completamente ausente do pensamento heideggeriano talvez ele ainda o retenha nesta época da onto-teologia,
filosofia da presença, isto é, na filosofia. Isto significaria, talvez, que não é sair de uma época O p<XIer de..senhar
a sua clausura. Os movimentos da pertencença ou da nao-perlencença à época são por demais sutis, as ilusões a este respeito são fáceis demais, para que se possa tomar uma decisão
aqui.
A época do lagos, portanto, rebaixa a escritura, pensada
como mediação de mediação e queda na exterioridade do
sentido. Pertenceria a esta época a diferença entre significado e significante, ou pelo menos o estranho desvio de seu
"paraJelismo", e sua mútua exterioridade. por extenuada que
seja. Esta pertencença organizou-se e hierarquizou-se numa
história. A diferença entre significado e significante pertence
de maneira profunda e implícita à totalidade da grande época
abrangida pela história da metafísica, de maneira mais explícita e mais sistematicamente articulada à época mais limitada
do criacionismo e do infinitismo cristãos, quando estes se
apoderam dos recursos da conceitualidade grega. Esta pertencença é essencial e irredutível: não se pode conservar a
comodidade ou a "verdade científica" da oposição estóica, e
mais tarde medieval, entre signans e signalum sem com isto
trazer a si também todas as suas raízes metafísico-teol6gicas.
A estas raizes não adere apenas (e já é muito) a distinção
entre o sensível e o inteligivel, com ludo o que comanda,
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isto é. a metafísica na sua totalidade. E esta distinção é
geralmente aceita como óbvia pelos lingüistas e semiólogos
mais vigilantes, por aqueles mesmos que pensam que a cientiCicidade de seu trabalho começa onde termina a metafísica.
Assim, por exemplo:
pensamento estruturalista moderno estabeleceu claramente:
a linguagem
um sistema de signos, a lingüÍ5lica é parte integrante
da ciência dos signos, a semiótica (ou, nos termos de Saussure, a
semiologia). A definição medieval _ aliquid Hal prQ a/iquo _.
ressuscitada por nossa époça. mostrou-se sempre válida e fecunda.
Assim é que a marca !,:onstitutiva de todo signo em geral, e em
particular do signo lingüístico, reside no seu caráter dup lo: catla
unidade lingüística é bipartida e comporta dois aspectos; um sensível
e Qutro inteligível - de um lado o JignonJ (o significante de Saussure), de outro o Jigno/um (o significado). Estes dois elementos constitutivO! do signo lingüístico (e do signo em geral) supâcm-se c chamam-se necessariamente um ao outro".'

Mas a estas raízes metafísico-teológicas vinculam-se
muitos outros sedimentos ocultos. Assim, a "ciência" semiológica ou, mais estritamente, lingüística, não pode conservar
a diferença entre significante e significado - a própria idéia
de signo - sem a diferença entre o sensível e o inteligível ,
é certo, mas também sem conservar ao mesmo tempo, mais
profunda e mais implicitamente, a referência a um significado
que possa "ocorrer", na sua inteligibilidade, antes de sua
"queda", antes de toda expulsão para a exterioridade do "este
mundo" sensível. Enquanto face de inteligibilidade pura, remete a um logos absoluto, ao qual está imediatamente unido.
Este logos absoluto era, na teologia medieval, uma subjetividade criadora infinita: a face inteligível do signo pennanece
voltada para o lado do verbo e da face de Deus.
.e. claro que não se trata de "rejeitar" estas noções: elas
são necessárias e, pelo menos hoje, para nós, nada mais é
pensável sem elas. Trata-se inicialmente de por em evidência
a solidariedade sistemática e histórica de conceitos e gestos
de pensamento que, freqüentemente, se acredita poder separar inocentemente. O signo e a divindade têm o mesmo local
e a mesma data de nascimento. A época do signo é essencialmente teológica. Ela não terminará talvez nunca. Contudo,
sua clausura histórica está desenhada.
Um motivo a mais para não renunciarmos a estes conceitos é que eles nos são indispensáveis hoje para abalar a
herança de que fazem parte. No interior da clausura, por
6. R. hlmbson, E:mlls de Ii"ru/sflq ....
tr.d. fr .• p- t62. Sobre elte
problem., ""tR • trldlçlo do COII""ilO de s;I1Io e a ..... orlaInalldlde d.
conlribu1ç1o II&UMllri.II. no Inleriot dest. COtIlinuid.de, cf. Onirues. op. ("/1.,
p. $ot e H.
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um movimento oblíquo e sempre perigoso, que corre permanentemente o risco de recair aquém daquilo que ele desconstrói, é preciso cercar os conceitos críticos por um discurso prudente e minucioso, marcar as condições, o meio e
os limites da eficácia de tais conceitos, designar rigorosamente
a sua pertencença à máquina que eles permitem desconstituir;
e, simultaneamente, a brecha por onde se deixa entrever,
ainda inomeável, o brilho do além-clausura. O conceito de
signo, aqui, é exemplar. Acabamos de marcar a sua pertencença metafísica. Contudo, sabemos que a temática do signo é, desde cerca de um século, o trabalho de agonia de uma
tradição que pretendia subtrair o sentido, a verdade, a presença, o ser etc., ao movimento da significação. Lançando a
suspeição, como fizemos agora, sobre a diferença entre significado e significante ou sobre a idéia de signo em geral,
devemos imediatamente esclarecer que não se trata de fazê-Io
a partir de uma instância da verdade presente, anterior, exterior ou superior ao signo, a partir do lugar da diferença
apagada. Muito pelo contrário. Inquieta-nos aquilo que, no
conceito de signo - que nunca existiu nem funcionou fora
da história da filosofia (da presença) - , permanece sistemática e genealogicamente determinado por esta história. 1'::
por isso que o conceito e principalmente o trabalho da desconstrução, seu "estilo", ficam expostos por natureza aos
mal-entendidos e ao des-conhecimento •.
A exterioridade do significante é a exterioridade da escritura em geral e tentaremos mostrar, mais adiante, que não
há signo lingüístico anles da escritura. Sem esta exterioridade, a própria idéia de signo arruína-se. Como todo o
desllbariam com ela,
nosso fundo e toda a nossa
como a sua evidência e o scu valor conservam - num certo
ponto de derivação - uma solidez indestrutível, seria mais
ou menos tolo concluir, da sua pertencença a uma época, que
se deva "passar a outra coisa" e livrar-se do signo, desse termo e dessa noção. Para se perceber adequadamente o gesto
que esboçamos aqui, cumprirá entende r·· de uma maneira

• Ao II"II.rmos de"-. maneir• • Ir.duçlo do termo ",1N>ruulI4J1>tUY (e ""UI
comPOMOI), quloelllOl frisar • •lilUde Im pUcll!. do rtc,,"", ou ".,..,.., de .... corhe.:lmelllo e tonheclm'1II10. Nlo "" luta de Ilmple. '-'>orlnci., portm de um
rhlO dÓI.do por mi·fi (nlo
um parente ou .10 "u) ou, lTUI;;
aer.lml:nle, ptll cllluru •• d.
(nuJTUI certa da •., ocrtos pellKmcntOl e
.tt. percepções 110 Imponlveil). _ M."tivemos, port.m, •
ji
••
de j,nCDnMclwl pau n .d,ieI;\'O miCDntulln"ble. ( N. do. T.)
•• O ... rbo
..
m.is usualmente \UdUlido çomo "",.;,; na
I.... Wm lem •
de "cOTnl'r«nder'", ".ntendu" _ e o AUlor
r re!-IUpõe ate duplo sentido ao uUliÚ-Io. Embora em portuluh o verbo
mUI freqUentemenle UAldo tomo IlnÔ<\lmo de "compreender". I.m·
m POde Ilaniflc.r "OU"I'" _ e, .0 eml'rep-Io em CCrtO/l eontextOl, procur..
mos m.nUor • amblallldade I'rewDdid. por Derrid •• (N. doi T .)
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nova as expressões "época", "clausura de uma época", "genealogia hist6rica"; e a primeira coisa a fazer é subtraí-las a
todo relativismo.
Assim, no interior desta época, a leitura e a escritura, a

produção ou a interpretação dos signos, o texto em geral,
como tecido de signos, deixam-se confinar na secundariedade.
Precedem-nos uma verdade ou um sentido já constituídos pelo
e no elemento do lagos. Mesmo quando a coisa, o "referente", não está imediatamente em relação com o logos de um
deus criador onde ela começou como sentido Calado-pensado,
o significado tem, em todo caso, uma relação imediata com
o fogos em geral (finito ou infinito),
com o significante, isto t, com a exterioridade da escritura. Quando
isto parece não acontecer, é que uma mediação metafórica
se insinuou na relação e simulou a imediatez: a escritura da
verdade na alma-, oposta pelo Ftdro (278 a) à má escritura (à escritura no sentido "próprio" e corrente, à escritura
"no espaço"), o livro da natureza e a escritura
de Deus, particularmente na Idade Média; tudo o que funciona como metáfora nestes discursos confirma o privilégio
do logos e funda o sentido "próprio" dado então à escritura:
signo significante de um significante significante ele mesmo
de uma verdade eterna, eternamente pensada e dita na proximidade de um logos presente. O paradoxo a que devemos
estar atentos é emão o seguinte: a escritura natural e universal, a escritura inteligível e intemporal recebe este nome
por metáfora. A escritura sensível, finita, etc., é designada
como escritura no sentido próprio; ela é então pensada do
lado da cultura, da técnica e do artifício: procedimento humano, astúcia de um ser encarnado por acidente ou de uma
criatura fmita. S claro que esta metáfora permanece enilmática e remete a um sentido "próprio" da escritura como
primeira metáfora. F&,te sentido "próprio" é ainda impensado
pelos detentores deste discurso. Não se trataria, portanto,
de inverter o sentido próprio e o sentido figurado, mas de
determinar o sentido "próprio" da escritura como a metaforicidade mesma.
Em "O simbolismo do livro", este belo capítulo (§ 10) de
A literatura européia e a Idade Média latina, E. R. Curtius
descreve com uma grande riqueza de exemplos a evolução
que vai do Fedro a Calderón, até parecer "inverter a situação" (p. 372 da tradução francesa) pela "nova consideração
• o Alltor deoen"olve e.....nll.Uoe no seu anlao 1..1 ph.armac:le de '''ton.
I-'ubUCIdo Inlda1me"te nos ,,\'I 32 .. )) da r ..ri .... Tel auel (Inverno e prima",",
de 1968) e mais tarde ...,unido em UI
Aur I!dition, elu Seull. 1972.
(N. elOI T.)
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de que gozava o livro" (p. 374). Contudo, parece que esta
modificação, por importante que seja em efeito, abriga uma
continuidade fundamental. Como acontecia com a escritura
da verdade na alma, em Platão, ainda na Idade Média é uma
escritura entendida em sentido metafórico, isto é, uma esc ri·
tura natural, eterna e universal, o sistema da verdade signi·
ficada, que é reconhecida na sua dignidade. Como no Fedro,
uma certa escritura decaída continua a ser-lhe oposta. Seria
preciso escrever uma história desta metáfora que sempre opõe
a escritura divina ou natural à inscrição humana e laboriosa,
finita e artificiosa. Seria preciso articular rigorosamente suas
etapas, marcadas pelos pontos de referência que acumulamos
aqui, seguir o tema do livro de Deus (natureza ou lei, na
verdade lei natural) através de todas as suas modificações.

Rabi Eliezer disse: "Se todos os mares fossem de tinta, tod05
os lagos plantados de câlamos, se o
e a terra fossem pergaminhos
e se todos os humanos exercessem a arte de e5Crever - eles não
esgotariam a Torá que aprendi, enquanto isso não diminuiria a pr6-pria Torá de mais do que leva a ponta de um pincel mergulhado no
mar,"'·
Galileu:

"A natureza está escrita em linguagem matemática."

Descarte!:

lendo o grande livro do mundo.

Cleanto, em nome da religião natural, nos Diálogos . de Hume:
"E este livro, que a natureza
não
algum discurso ou
racioclnio inteligível, mas sim um grande e inexplicável enigma".
Bonnet:

"Puece·me mais filosófico supor que nossa terra
um livro
que o grande Ser entregou a intelig8ncias que nos são muito superiores para que o lessem, e onde elas estudam a fundo os traços infini·
tamente multiplicados e variauO! de sua adorável sabedoria."

G. H. Von Schubert:

"Esta língua feita de imagens e de hieróglifos, de que se serve a
Sabedoria suprema em todas as suas revelações à humanidade -

1. Citado por E. U ..!n.... In DII/klle UIH"/, p .....
•
Nathan A ... ubel. porfm. (em Con"ec/mtllID Jlldtt/ro, Rio
hnelro. Editora T"eliçio. 19M. p. 2JO) •• ci ...çio
ele Johanan ben Z.lr.ai.
que "I.... u no t«\Ilo I . e o texto
o Kiulnle: "Se OI
fOl1em h-ltOl de
K todu u bvorn da floresta f_m tran.form.elu em pen ... d.
<lere"er. e oe lodOl OI .res humano! fossem uCT!bu. ainda aAim seriam Insu·
.prendl ele meu.
flctente. p'Ta que K escreveue e realstr.... luelO o
E no entanto lod• • ",beelorla que adquiri naela mais
do que •
IIIa 'l;lR um tio pode I.mber do mlll'J" (N. do, T.)
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que: volta a encontrar-se na linguagem mais próxima à Pot.ja _

e

em nossa condição atual, assemelha_se mais li expressão melaf óTIca do sonho do Que à prosa da vigília pode-se perguntar
esta língua não é a verdadeira língua da região superior. Se, enquanlO
nos acreditamos acordados, não estaremos mergulhados num sono
milenar, ou ao menos no eco de seus sonhos, onde somente perceberemos da língua de Deus algumas falas isoladas e obscuras como
•
quem dorme perccbe os discursos à sua volta,"

Jaspen:
. "O mundo é o manuscrito "de um oUlro, inacessível a uma leitura
untversal e que somente a existência decifra,"

Acima de tudo, deve-se evitar negligenciar as diferenças
profundas que marcam todas estas maneirâs de tratar a mesma metáfora. Na história destas maneiras, o corte mais
decisivo aparece no momento em que se constitui, ao mesmo
tempo que a ciência da natureza, a determinação da presença
absoluta como presença a si, como subjetividade.
o momento dos grandes racionalismos do século XVII. Desde
então, a condenação da escritura decaída e finita tomará
outra forma, a que nós ainda vivemos: é a não-presença a
si que será denunciada. Assim começaria a explicar-se a
exemplariedade do momento "rousseauísta", que abordaremos mais adiante. Rousseau repete o gesto platônico, rererindo-se agora a um outro modelo da presença: presença a
si no sentimento, no cogito sensível que carrega simultaneamente em si a inscrição da lei divina. De um lado, a escritura representativa, decaída, segunda, instituída, a escritura
no sentido pr6prio e estreito, é condenada no Ensaio sobre a
origem das línguas (ela "tira o nervo" da fala; "julgar o
gênio" através dos livros é o mesmo que "querer pintar um
homem a partir do seu cadáver" etc.). b_ escritura, no sentido
é k!ra m9rta, é portadora de morte. Ela asfixia a_ vidq. De outro lado, sobre a outra face do mesmo
no
metaf6ricÇ:, a espropósito, venera-se
critura natural, divina e viva; ela iguala em dignidade a origem do valor, a voz da consciência como lei divina, o coração,
o sentimento, etc.
"A Bíblia é o mais sublime de todos os livros ... mas, enfim,
é um livro ... não é em algumas folhas esparsas que se deve procurar
a lei de Deus, mas sim no coração do homem, onde a sua mão dignou-se escrevê-la" (Carla a VtrIlU).
"Se a lei natural estivesse escrita apenas na razão humana ela
seria pouco capaz de dirigir a maior parte das nossas ações. 'Mas
ela também está gravada, em caracteres indeléveis, no coração do
de gu erra).
homem ... t aí que ela lhe grila ... " (O
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A escritura natural está imediatamente unida à voz e ao
sopro. Sua natureza não é gramatol6gica mas pneumatol6hierática, bem próxima da santa voz interior da
gica.
Profissão de Fé, da voz que se ouve ao se entrar em si: presença plena e veraz da fala divina a nosso sentimento interior:

"Quanto mais eu entro em mim e me consulto, mais eu leio
sê justo e serb feliz.
estas palavras escritas na minha alma:
Não infiro estas regras dO!i prindpiO!i de alguma alta filO'iofia. mas
encontro-as. no fundo do meu coração, escritas pela natureza em
caracteres indeléveis'".

Haveria muito a dizer sobre o fato de a unidade nativa
da voz e da escritura ser prescritiva. A arquifala é escritura
porque é uma lei. Uma lei natural. A fala principiante é
ouvida, na intimidade da presença a si, como voz do outro
e como mandamento.
Há portanto uma boa e uma má escritura: boa e natural, a inscrição divina no coração e na alma; perversa
ficiosa, a técnica, exilada na exterioridade do corpo. Modificação totalmente interior do esquema platônico: escritura
da alma e escritura do corpo, escritura do dentro e escritura
do fora, escritura da consciência e escritura das paixões,
a5sim como há uma voz da alma e uma voz do corpo:
consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do corpo
(Profissão de Fé). A "voz da natureza", a "santa voz da
natureza", confundindo-se com a inscrição e a prescrição
divinas, é preciso voltar-se incessantemente a ela, entreter-s:
nela, dialogar entre seus signos, falar-se e responder-se entre
suas páginas.

"Ter-se-ia dito que a naturua desdobrava a nossos olhos tod ...
a sua magnificência, para oferecer o seu texlO a noss')S colóquios. ..
"Fechei portanto todos os livros. Há apenas um aberto a lodos r,s
olhos, é o da natureza. t neste livro grande e sublime que eu aprendo a servir e a adorar seu autor:'

Assim, a boa escritura foi sempre compreendida. Compreendida como aquilo mesmo Que devia ser compreendido:
no interior de uma- natureza ou de uma lei natural, criada ou
não, mas inicialmente pensada numa presença eterna. Compreendida, portanto, no interior de uma totalidade e encoberta num volume ou num livro. A idéia do livro é a idéia
de uma totalidade, finita ou infinita, do significante ; essa
totalidade do significante somente pode ser o que ela é, uma
totalidade, se uma totalidade constituída do significante preeXistir a ela, vigiando sua inscrição e seus signos, independen-
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temente dela na sua idealidade. A
do livro, que remete
sempre a uma totalidade natural, é profundamente estranha
ao sentido da escritura.
a proteção enciclopédica da teologia e do Jogocentrismo contra a disrupção da escritura,
contra sua energia aforística e, como precisaremos mais adian.
te, contra a diferença em geral. Se distinguimos o texto do
livro, duemos que a destruição do livro, tal como se anuncia
hoje em todos os domínios, desnuda a superfície do texto.
Esta violência necessária responde a uma violência que não
foi menos necessária.

o
A evidência tranqüilizante na qual teve de se organizar
e ainda tem de viver a tradição ocidental seria então a seguinte: a ordem do significado não é nunca contemporânea,
na melhor das hipóteses é o avesso ou o paralelo sutilmente
defasado - o tempo de um sopro - da ordem dI) significante. E o signo deve ser a unidade de uma heterogeneidade,
uma vez que o significado (sentido ou coisa, noema ou realidade) não é em si um significante, um rastro·: em todo
caso, não é constituído em seu sentido por sua relação ao
rastro possível. A essência formal do significado é a presença, e o privilégio de sua proximidade ao logos como phoné
é o privilégio da presença. Resposta inelutável assim que
se pergunta "o que é o signo?", isto é, quando se submete
o signo à questão da essência, ao ti estio A "essência formai" do signo pode ser determinada apenas a panir da presença. Não se pode contornar esta resposta, a não ser que
se recuse a forma mesma da questão e se comece a pensar
que o signo é esta coisa mal nomeada, a única, que escapa
à questão instauradora da filosofia: "O que é ... ?'"
Aqui, radicai:izando os conceitos de intupretação, de
perspectiva, de avaliação, de diferença e todos 05 motivos
"empiristas" ou
que, no decorrer de toda a
história do Ocidente, não cessaram de atormentar a filosofia
e só tiveram a fraqueza, aliás inelutável, de produzirem-se no
campo filosófico, Nietzsche, longe de permanecer simplesmente (junto com Hegel e como desejaria Heidegger) na
metafísica, teria contribuído poderosamente para libertar O

''''C.

• o .... btt.nth'o franch
nlo deve Mr ronlllndldo nem com ".11
nem COm lnKI (tr.çado). poli lO!: refere. mlrCIS deludal por
rçlo 011 pela paq,qem Ik um Itr ou ob}t1o (DI<:II_I,.
Por 11100 "
tr.duzl""" como ,..tro. (N. d... T.)
I.
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significante de sua dependência ou de sua derivação com
referência ao logos e ao conceito conexo de verdade ou de
significado primeiro, em qualquer sentido em que seja entendido. A leitura e portanto a escritura, o texto, seriam para
Nietzsche operações "originárias'" (colocamos esta palavra
entre aspas por razões que aparecerão mais adiante) com
respeito a um sentido que elas não teriam de transcrever ou
de descobrir inicialmente, que portanto não seria uma verdade significada no elemento original e na presença do Iogos,
como topos noet6s, entendimento divino ou estrutura de necessidade aprioriStica. Para salvar Nietzsche de uma leitura
de tipo heideggeriano, parece, portanto, que acima de tudo
não se deve tentar restaurar ou explicitar uma " ontologia"
menos ingênua, intuições ontológicas profundas acedendo a
alguma verdade originária, toda uma fundamentalidade oculta sob a aparência de um texto empirista ou metafísico. !!
impossível desconhecer mais a virulência do pensamento
nietzschiano. Ao contrário, deve-se acusar a "ingenuidade"
de um arrombamento· que não pode esboçar uma sortida para
fora da metafísica, que não pode criticar radicalmente a metafísica senão utilizando de uma certa maneira, num certo
tipo ou num certo estilo de texto, proposições que, lidas no
corpus filosófico, isto é, segundo Nietzsche, mal lidas ou
não lidas, sempre foram e sempre serão " ingenuidades", signos incoerentes de pertencença absoluta. Talvez não seja
preciso, portanto, arrancar Nietzsche à leitura heideggeriana,
mas, ao contrário, entregá-lo totalmente a ela, subscrever
sem reserva esta interpretação; de uma certa maneira e até
o ponto onde, o conteúdo do discurso nietzschiano estando
algo mais ou menos perdido para a questão do ser, sua forma reencontre sua estranheza absoluta, onde seu texto reclame enfim um outro tipo de leitura, mais fiel a seu tipo de
escritura: Nietzsche escreveu o que escreveu. Escreveu que
a escritura - e em primeiro lugar a sua - não está origi-

-'mo:

9. o que nlo q\ler dizer, por simplu Invcnio. q\le o lipificantc Itl.
fundlmental ou primeiro. O "primado" ou • ·'prlorld.de·· do sisnlflçant& Mrla
upreuJio Insuslenthd e .bloUrda. se formul.d. 1I0llClmente nl mesma
.... CI <!.ue ell quer. )e.lllmlmentc Mm dO .. lda, Ikluulr. Nunca o li",iflc.nte
de direito o li.anifi"do. Mm o que nlo serll mil. li",Ulcantc e O
.Ianlficantc "slsniflcando·' nlo teria mais nenhum .ipificado posslvcl. O penq\le It Inunda nesta impol51vc! f6rmula .. m conse ... ir .Ioilrose nela,
Ie lançar
e I><?'"tanto cno.mciar_ de Olllro modo: e somente poder'
.obre I idfla me..". de "siano-dc·', Que permane:er' Itmprc li•• dl
toda
a"ul lO!: coloca em """5110. Portanto, nO Ilmltc. destruindo
li.rffll
ordenadl em lomo do concelto de li",o (lilnlfi"ntc c
.1 c........ uprcu.lo c contelÍdO ctc.).
Em trancá, pert:H: ant6nlmo dc do ......", (ou fc:h ...... nto). Tr.ta .....
de
feita 1 for,. - que "proporclona uml p...... m ou d' um ponto
do. T.)' açio de fender. romper l i dcfull do Iniml.o" (It.krl). (l'I.
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nariamente sujeita ao logos e à verdade. E que esta sujeição
veio a ser·· no decorrer de uma época cujo sentido nos será
necessário desconstruir. Ora, nesta direção (mas apenas nesta
direção pois, lida de outra maneira, a demolição nietzschiana
permanece dogmática e, como todas as inversões, cativa do
edifício metafísico que pretl"ndc derrubar. Neste ponto e
nesta ordem de leitura, as demonstrações de Heidegger e de
Fink são irrefutáveis), o pensamento heideggeriano não abalaria, ao contrário, reinsta1aria a instância do logos e da verdade do ser como primum signatum: significado. num
certo sentido, "transcendental" (como se dizia na Idade Média que o transcendental - ens, unum, verum, bonum - era
o primum cognitum) implicado por todás as categorias ou
por todas as significações determinadas, por todo léxico e
por toda sintaxe, e portanto por todo significante lingüístico,
não se confundindo simplesmente com nenhum deles, deixando-se pré-compreender através de cada um deles, permanecendo irredutível a todas as determinações epocais que contudo - ele possibilita, abrindo assim a história do Iogas
e não sendo ele próprio senão pelo lagos: isto é, não sendo
nada antes do lagos e fora do fogos. O lagos do ser, "o
Pensamento t dócil à Voz do Ser"'o é o primeiro e
recurso do signo, da diferença entre o Sig1UlflS e o signo/um.
:e preciso um significado transcendental, para que a diferença
entre significado e significante seja, em algum lugar, absoluta e irredutível. Não é por acaso que o pensamento
ser, como pensamento deste significado transcendental, _manifesta-se por excelência na voz: isto é, numa língua de
éilavras. A voz ouve-se - isto é, sem
o que -se
denomina a consciência - no mais próximo de si como o
apagamento absoluto do significante: auto-afeção puta que
tem necessariamente a forma do tempo e que não toma
emprestado fora qe si, no mundo ou na "realidade", nenhum
signüicante acessório, nenhuma substância de expressão alheia
à sua própria espontaneidade. :e a experiência única do
significado produzindo-se espontaneamente, do dentro de si,
e contudo, enquanto conceito significado, no elemento da
idealidade ou da universalidade. O caráter não-mundano
desta substância de expressão é constitutivo desta idealidade.
Esta experiência do apagamento do significante na voz não

• o
frandl dne,,1r uaduz-Ie dn/r qUUldo ... bllanU,o, ,,/r·..
ou lo,."."... qUNldo ...,rbo. (N. doi T .)
10. Posficlo I W .... 1st MeUlphysU<, p. 046. [Na traduçlo de Enrlldo Sldn
«2 .. 4 lol#fll/fllCtJ, Uniria Ou.. Cldada, 1969), 16«: "o pemamento, dódl
I
do ser" _ p. 51.]
A inltlnc:ll di VOI tambtm dom! ... I anillta do
G_flle" em Se/" .lNd Zdl ( pp. 2.67 • n .).
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"DII Wort", In Ullr,""",., DU SPrlKII.

é uma ilusão entre outras - uma vez que é a condição da
idéia mesma de verdade - mas mostraremos, em outro lugar, em que ela se logra. Este logro é a história da verdade
e não é dissipado com tanta pressa. Na clausura desta experiência, a palavra é vivida como a unidade elementar e
indecomponível do significado e da voz, do conceito e de
uma substância de expressão transparente. Esta experiência
seria considerada na sua maior pureza - e ao mesmo tempo
na sua condição de possibilidade - como experiência do
"ser". A palavra "ser" ou, em todo caso, as palavras que
designam nas diferentes linguas o sentido do ser, seria com
algumas outras, uma " palavra originária" (Urwort "), a palavra transcendental que assegura a possibilidade do ser-palavra a todas as outras palavras. Seria pré-compreendida em
toda linguagem enquanto tal e - esta é a abertura de Sein
und Zeit - apenas esta pré-compreensão pennitiria abrir a
questão do sentido do ser em geral, para além de todas as
ontologias regionais e de toda a metafísica: questão que
enceta· a filosofia (por exemplo, no SoJista) e se deixa
recobrir' por ela, questão que Heidegger repete ao lhe submeter a histÓria da metafísica. Não há dúvida de gue o sentido do ser não é a palavra "ser"
_o conceito de ser Heidegger lembra-o sem cessar. Mas, como este sentido não
é nada fora da linguagem e da linguagem de palavras, liga-se,
senão a tal ou qual palavra, a tal ou qual sistema de linguas
(concesso non doto), pelo menos à possibilidade da palavra
em geral. E da sua irredutível simplicidade. Seria possível pensar, portanto, que resta apenas decidir entre duas possibilidades. 19 - Uma lingüLstica moderna, isto é, uma ciência
da significação, que cinda a unidade da palavra e rompa com
sua pretensa irredutibilidade, tem ainda a ver com a "linguagem"? Heidegger provavelmente duvidaria desta possibilidade. 29 _ Inversamente, tudo o que se medita tão
profundamente sob o nome de pensamento ou de questão do
ser não estaria encerrado numa velha lingüística da palavra,
que aqui seria praticada sem o saber? Sem o saber, porque
Uma tal lingüLstica, quer seja espontânea ou sistemática, semCf. "D.,. Wuen der Spraclw",

-Itdclot; 110

ou pela ",inxlra vez". (N. dos T.)

O 'l'erbo

E_Ulr, traduçlo do 'l'erbo
que o
R.oben ddútc
1 _'
- "rortar por útctJ.lo: tirar u ml PlrR, cortando, de IlFIma roiu
HtnP t tlll; cortar,
(Deste .. ntido, o dldonirio remete 10 verbo
No
por nós como "",ombar): b _
a mio em (1110 a t .... r)".
Bnu/"/ro d ll LI,..... I'or"...,,,., enrontramos OS ..
"principiar ; começar. 11&1.. ou a çortar; Ilrar
prOIl. estre.._; flllEr a1lJ1lma çOLu. em ",1"""
lIIdro
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pfe teve de compartilhar os pressupostos da metafísica. Ambas se movem sobre o mesmo solo.
t óbvio que a alternativa não poderia ser tão simples.
De um lado. com efeito, se a lingüística moderna permanece inteiramente encerrada numa conceitualidade clássica,
se em particular ela emprega ingenuamente a palavra ser e
tudo o que esta supõe, aquilo que nesta lingüística descansIrói a unidade da palavra em geral não mais pode ser circunscrito, segundo o modelo das questões heideggerianas, tal
como funciona poderosamente desde o início de Sein und
Zeit, como ciência ôntica ou ontologia regional. Na medida
em que a questão de ser se une indissoluvelmente, sem se
lhe reduzir, à pré--compreensão da palavra ser, a lingüística
que trabalha na desconstrução da unidade constituída desta
palavra não precisa mais esperar, de fato ou de direito, que
se coloque a questão do ser, para definir seu campo e a
ordem de sua dependência.
Não apenas seu campo não é mais simplesmente ôntico,
mas os limites da ontologia que lhe corresponderia não têm
mais nada de regional. E o que aqui dizemos da lingüfstica
ou pelo menos de um certo trabaJho que pode fazer·se nela
e graças a ela, não podemos dizê-lo com respeito a toda
investigação, enquantQ e na medida rigorosa em que viesse
a desconstituir os concdtos-.palavras fundadores da ontologia,
do ser privilegiadamente? Fora da lingüística, é na investi·
gação psicanalítica que este arrombamento parece ter hoje
as maiores oportunidades de ampliar·se.
No espaço rigorosamente delimitado deste arrombamen·
to, estas "ciências" nio são mais dominadas pelas questões
de uma fenomenologia transcendental ou de uma ontologia
fundamentaJ. Talvez se diga então, seguindo a ordem das
questões inaugur!ldas por Sein UM Zeit e radicalizando as
questões da fenomenologia husserliana, que este arromba·
mento não pertence à própria ciência, que o que assim parece
produzir·se num campo ôntico ou numa ontologia regional
não lhes pertence de direito e já se junta à própria questão
do ser.
Pois, de outro lado, é a questão do ser que Heidegger
coloca à metafísica. E com ela a questão da verdade, do
sentido, do logos. A meditação incessante desta questão nio
restaura confianças. Pelo contrário, ela as exclui de sua profundidade própria, o que é mais difícil - tratando-se do
!entido do ser - do que se acredita geralmente. Interrogando a véspera de toda determinação do ser, abalando aS
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seguranças da onto--teologia, uma tal meditação contribui,
tanto quanto a lingüística mais atuaJ, para descalocar a unidade de sentido do ser, isto é, em última instância, a unidade
da palavra.
assim que, depois de evocar a "voz do ser", Heidegger
lembra que ela é silenciosa, muda, insonora, sem paJavra,
originariamenTe ti-fona (die Gewllhr der lautlosen Stimme ver·
borgener Quellen . .. ) •. Não se ouve a voz das fontes . .B.!:iptura entre o sentido 2.riginário do ser e a Qalavra, entre o
sentido e a voz, entre a "voz do ser" e a phoné, entre o
"apelo do ser" e o som articulado; uma tal ruptura, que ao
mesmo tempO confirma uma metáfora fundamental e lança
a suspeição sobre ela ao acusar a defasagem metafórica,
traduz bem a ambigüidade da situação heideggeriana .com
respeito à metafísica da presença e ao logocentrismo. Ela
ao mesmo tempo está compreendida nestes e os transgride.
Mas é impossível fazer a partilha. O próprio movimento da
iransgressão a retém, às vezes, aquém do limite. Ao contrário do que sugeríamos mais atrás, seria preciso lembrar
que o sentido do ser não é nunca simples e rigorosamente
um "!ignificado", para Heidegger. Não é por acaso que não
é utilizado esse termo: isto quer dizer que o ser escapa ao
movimento do signo, proposição que tanto se pode entender
como uma repetição da tradição clássica quanto como uma
desconfiança face a uma teoria metafísica ou técnica da sig.
nificação. De outro lado, o sentido do ser não é nem "primeiro", nem "fundamentaJ", nem "transcendental", quer se
entendam estes termos no sentido escolástico, kantiano ou
husserliano. O desprendimento do ser como "transcendendo"
as categorias do ente, a abertura da ontologia fundamental
s§o apenas momentos necessários mas provisórios. Desde a
Introdução à Metafísica, Heidegger renuncia ao projeto e
à.
de "ontologia"'2. A dissimulação necessária, origmána e Irredutível do sentido do ser, sua ocultação na eclosão
da presença, este retiro sem o qual não haveria sequer
hlstóna do ser que fosse totalmente história e história do ser
a insistência de Heidegger em marcar que o ser se
história apenas pelo Iogas e não é nada fora deste, a
diferença entre o ser e o ente, tudo isto indica bem que,
fundamentalmente, nada escapa ao movimento do significante
e que, em última instância, a diferença entre o significado e

e "

':II..,w.

;2 "A Pl'antla di voz . Uenclou du fontes OCulIU", (N. dOi T .)
50 da I..duçlo Irance.. de G. K.hn, [Re:orremot, pari. ,,,.,.,.
1 Irlduçlo bruilelra de E. eameiro Leio, Tempo Brllilllro
• 1969. O lUte' CitadO
nu pp,
_ ( N . do. T .) .]
•

4..-..,
•
(11.'0)
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de formular a própria regressão.

Deve·se, portanto, passar

o significante nifo é nada. Esta proposição de transgressão
se não for tomada num discurso preveniente, cocre o
ptda questão do ser, tal como é colocada por Heidegger e
apenas por ele, para a onto-tcologia e mais além dela, para
aceder ao pensamento rigoroso desta estranha não-düerença
e determiná.la corretamente. Que o "ser", tal como é fixado
sob suas formas simáticas e lexicológicas gerais no interior
da área Iingüfstica e da filosofia ocidentais, não seja um sig.
nificado primeiro e absolutamente irredutível, que ainda este·
ja enraizado num sistema de línguas e numa "significância"
histórica determinada, embora estranhamente privilegiada
como virtude de desvelamento e de dissimulação, Heidegger
lembra--o às vezes: particularmente quando convida a meditar o " privilégio" da " terceira pessoa do singular do presente do indicativo" e do "infinitivo". A metafísica ocidental,
como limitação do sentido do ser no campo da presença,
produz-se como a dominação de uma forma lingüística ll .

"'I "U.

JI_

«..I"'''

13.
AI.U/UIu (-.:rito em t91'). p. t01 da uaduçlo ftalloCeM
fI' 111 da tt.d",1o br.sllelno:
''Tudo 1110 auna na dinçio dlqllllo t;a'll
qum .... 6ctMI&mOI nl prtJtwln caracterluçlo di experllDdI e lnllrrpret",,1o
arqa do Ser. Se DOI lli"ellrlOl •
\I.IIIal do infinltl"o, o ftrbo
retlrl entio o lell lenddo do clI'ter unh'rlo 1 determinado do horl«Jruc.
que f\llI I comprtcn,lo. Em ,fRle"': 061 compreende....,. tntlo o lu1)I1In tiwo
verbal 'ler' pelo In llolll"o. o qUII. por
Ie reportl lempre lO .,. e •
u'"ulde por ela
(q". 1t6. UplI..."'''''),
A forma ftl!>al IIn,ul.. e
dettrminlda. 't', I
1If_ 110 $I",lIw do I"dl<-,,/Io'o I"'sttlU _ui IqU1
uml J)I'I)emlnfndl. NIo COIIIPlWndemos O 'ter' com rellÇio lO 'IU
••
.oI,'. 'IN _ . 011 'ele. lerllm' emborl todas
lormu upreMltm Ilmbim.
& do mesmo mo6o q,", o ',;o. 1'arlaçlle, ftrba.il do 'I".'.
Por OIIlrO lado, tem
o q..eret , qu • • • nlo foae poa.l"tI de 01111'1 manelr .. upticamos o Infini"""
'.r' a
do ·i'. Por conle,u1n1C o 'ocr' POI-SUI I liplificaçio Indicad ••
qUIÕ reCOI(!1 I Ç()nccpc;1o "e,a da EllCndaUUlçlo· do Ser (ti" .mlnele do
Uml dttetmlnaçlo, pOrtanto. que nlo nos cllu llOr 1"10 do cfu ml' que dHdt
milelllos, vem domlnllldo I noNa ubtlncia HlJt6rka ("CWO •• t.-AI
.....,)
d.. W ......u) ··
Com 11m Ié 10 pe. pois, o _-O csforço
em detumlnu I lJaaificaçlo wcrbal do 'wr' !e I1lUUl0nn.. upn:_nlc 1lIqvlk>
"f i
_rlc: um.
tobrc a prowni'ne;1 de
H!I/6rl.a
<_ _ di_'" lObN o on,.", d. """"" ......... ( ....tm-"tuaI). Sert.. ntQOuirio.
4 dlro dtar
• In"* que lhim • ICrminl.
f PullCmo, Clllre
«Ik:hettl C em ,,;10 11 Upt'tI!&S u,"da. n. Irlduçio frlnce», cilada por
qUlrdo dl\n,.nl de Cllne;ro ldo .) (N. do. T .)
• Sobn I pai..... C.st<ItCMlIlJ/I{"40. IrlJUCruell'lOfo • noll
Carneiro leio
em "I
ele
• .I' citada, "O ..tio . _ . , ar;;:alco . .
llemlo. U..... IprllU em IllUmu lormas c J»"""IS, como 'ee-tcn' ( :
lido) , 'Ibo_nd' (= luocnte) ........ _ICJI<I' (= prncnt<:), 'du W .....• (=. •
propr>edad:, " ctlofncia). ele. H.ldea'r o r.introduziu nl
da IIID·
1Of11. Como I<:rmo tfcnlço de IItU pen.mento, l1,niflc:1 I dinlmlcl pel .. qual
um tlIte eM", 10 YiJOr de 'UI
nl ealltfncll human.. EIt.a dlnlrnict
6 IItmpu H IIIOr\camenl. In"lu ..d. pell "lclssitude da Ve.dade do Ser. P ....
caprlmlr tocl.a e... ntrul"" ellillcnclal UAII'IOfo na Iraduçio um nlololllmo,
'n.nc:i.aUUlr' ·c_ndlliDçIo·... (/IIIrodwr40" AI.",/f""",, p. 219). (N, cSo. TI
•• Nota de Cimeiro Leio 10«0 Hlsl6ril-Hlllorloa"'iI (G.lClrklrlf-HfJlrW
... 1: "Em
I IIn"'l lleml tem dUII pa""'" q", • u..m prolllllcuamH!ll.
'GadIldtto' e 'HJ.slorle·. 'Qnchkhl" pro'tfm do Ycrbo 'lfSCbcbell' (= acoateur, dlr_, proc _ _ _ ), e IllIIiflcI o COIljunto do. ItCOIIIec:ilMntoa huml_
no Ç\lrlO do tempo. ' HiSlorif.' • orlp:m ... 101 Ilr ... & do lltim. , 1 cllneil dtI
'Oeschichle', Em IUI filosofll Hcld ...... dlllln"", rlJOrotamenle Ii dUII p,allvr'"
• cntende, • plrtlr de IUI Interpretaçlo da História do Ser, 'Oeschlcllte' dll.
UClmc:n1C como I lIumilllÇlo di diferença oalolólka. D.f POder fllll e.
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Interrogar a origem desta dominação não equivale a hipostasiar um significado transcendental, mas a questionar sobre
o ql:le constitui a nossa história e o que produziu a transcendentalidade mesma, Heidegger tamWm o lembra quando, em
Zur
pela mesma razão, não permite ler a palavra
"ser" senão sob uma cruz
Durchstreichung) (o
riscar cruciforme), Esta cruz não é, contudo, um signo simplesmente negativo (p, 31)·. Esta rasura é a última escritura de uma época.
seus traços
conservando-se
legível, a presença de um significado transcendental. Apaga-se conservanao-se legível, destrói-se dando a ver a idéia
mesma de signo. Enquanto de-limita a onto-teologia, a metafísica da presença e o logocentrismo, esta última escritura
é também a primeira escritura.
Daí vir a reconhecer, não aquém dos caminhos heideggerianos mas no seu horizonte, e ainda neles mesmos, que o
sentido do ser não é um significado transcendental ou trans-epocal (ainda que fosse sempre dissimulado na época) mas
já, num sentido propriamente inaudito, um rastro significante
determinado, é afirmar que, no conceito decisivo de diferença
ÔIltico-ontológica, tudo não
ser pensado de um s6 gok
ente e ser, ôntico e ontológico, "ôntico-ontoI6gico" seriam,
num estilo original, derivados Com respeito à diferença; e ,
em re.lação ao que denominaremos mais adiante a diferindo,
conceito
designando a produção do diferir, no
duplo senttdo desta palavra. A .diferença-ôntico-ontológica
e seu fundamento (Grund) na-r'transcendência do Dasein"
(Vom Wesen des Grundes, (Da essência do fundamento)
p. 16) ?ãO
em absoluto originários. f! diferência •• ,
sem m.als, sena mais "originária", mas não se poderia mais
denornlDá-la
nem "fundamento", pertencendo estas
n.ações
à hist6ria da onto-teologia. isto é. ao
sistema funCionando como
da diferença, Esta
só pode, contudo, ser pensada na sua maior proximidade
uma condição: que se comece determinando-a como dierença óntlco-ontológica, antes de riscar esta determinação.

A Necessidade da passagem pela determinação riscada, a

do ntlC c tIO 'OcKllkllte' do Ser. Trlduzimos 'HlltorIe' ]"IOf 111"...
Ser POr HI
do en.. POr hilt6ria com mlnllK\lLa , 'Gn::blchtc' do
• T '
I com mlldK\lLa" (lbld'M, rP. 71-71). (N. doi T,)
o tillllo
em POI't\ICUh pela U.rllll Duat Odldes (1969'). com
•• tnd",1o <ke:.r..u
I'robk_ do S.. c Jun\lmenlC co<a O C....,,,lro 11" Co,.,po,
rtferem-. b kIo Steln. rcwlSllda por J , O . NopeI:l'I MOIItlnho. A'
•• O A
I'P. . . e 4S dem ecllçlo, (N. cSo. T .)
•
o lermo d/lllnmu, contrll\lrldo).o com dlllh."te
M
o neoloallmO no lutO lA cllldo. pubUcadO em Tlrk"r
o Ollfr."p tnt In".eJllOl •
d'!m"c", l' utillzadl tIO A EICrlI"'_ •
1.,1. (N. 'dos
8ulrll Mlrquel Ni.QI di sn..., Sio Pllllo, Pe ..pccti ....
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N. do. T.)
que alllllfica "recor·
(N. doi T.)

Necessidade deste torno de escritura é irredutível. Pensamento discreto e difícil que, através de tantas mediações despercebidas, deveria carregar todo o peso de nossa questão, de
uma questão que denominamos ainda, provisoriamente, historiai. 1! graças a ela que, mais tarde, poderemos tentar fazer
comunicarem-se a diferencia e a escritura.
A hesitação destes pensamentos (aqui, os de Nietzsche
e de Heidegger) não é uma "incoerência"; tremor··· próprio
a todas as tentativas p6s-hegelianas e a esta passagem entre
duas épocas. Os movimentos de desconstrução não solicitam
as estruturas do fora. Só são possíveis e eficazes, só ajustam
seus golpes se habitam estas estruturas. Se as habitam tk
uma certa maneira, pois sempre se habita, e principalmente
quando nem se suspeita disso. Operando necessariamente do
interior, emprestando da estrutura antiga todos os recursos
estratégicos e econômicos da subversão, emprestando-os estruturalmente, isto é, sem poder isolar seus elementos e seus
átomos, o empreendimento de desconSlnlção é sempre, de
um certo modo, arrebatado pelo seu próprio trabalho. Eis
o que não deixa de assinalar, diligentemente, aquele que começou o mesmo trabalho em outro lugar da mesma habitação. Nenhum exercício está mais difundido em nossos dias
do que este, e deveria poder-se formalizar as suas regras.
Já
estava preso neste jogo. De um lado, não há
dúvida óe que
ª" totalidade da filosofia dq,..l0gos.
Determinou a ontologia como lógica absoluta; reuniu todas
as delimitações do ser como presença; designou à presença
a escatologia da parusia, da proximidade a si da subjetividade
infinita. E é pelas mesmas razões que teve de rebaixar ou
subordinar a escritura. Quando critica a característica leibniziana, o formalismo do entendimento e o simbolismo matemático, faz o mesmo gesto: denunciar o ser-fora-de-si do
logos na abstfQção sensível ou intelectual. b escritura
este
esta exteriorização, .Q contrário da memória intenorizante, da Erinnerung· que abre a história do
espírito.
o que ' dizia o Fedro: a escritura é ao mesmo
tempo !!IDeII!.otécnica e PQtência de e5qB;ecimento. Naturalmente, a crítica hegeliana da escritura detém-se diante do
alfabeto. Enquanto escritura fonética, o alfabeto é simultaneamente mais servil, mais desprezível, mais secundário ("A
escritura
exprime sons que, por sua vez, são já
signos. Ela consiste, portanto, em signos de signos" ("aus
0'0
Aluslo . rooor • T,..",or, df. S. K.lerttlUrd.
•
.lemlo composto do 'l'erbo .ri_,""
daçio, kmbrança". Oeri __ do

o

FIM 00 LIVRO E O COMECO DA ESCRITURA

31

der Zeichen",
§
mas é também a
melhor escritura, a escntura do espmto: seu apagamento
diante da voz, aquilo que nela respeita a interioridade ideal
dos significantes tônicos, tudo pelo qual ela sublima o espaço
e a vista, tudo isto a toma a escritura da história, isto é, a
escritura do espírito infinito referindo-se a si mesmo em seu
discurso e em sua cultura:

"'Segue-se daí que aprender a ler e escrever uma escritura alfabética é ter um meio de cultura de infinita riqueza (ulfclfdlic:hc! Bi/·
dungsmiltcl) e não bastante apreciado; já que çonduz o espírito, do
roncreto scnsível, 11 atenção para çom o momento formal, à palavra
sonora e aos scu! elementos abstratos, e çonuibui de maneira e5SCn·
cial para fundar e purifiçar no sujeito o campo da intcrioridade."

Neste sentido, ela é a Auf!.tebunK· .9as outras escriturasJ
e particularmente da escritura hieroglífica e da característica
leibniziana, que haviam sido criticadas anteriormente num único c mesmo gesto, (A Aufhtbung é, de maneira mais ou
menos implícita, o conceito dominante de quase todas as histórias da escritura, ainda hoje. Ela é o conceito da história
e da teleologia.) Hegel prossegue, com efeito:

"O hábito adquiridO cancela depois também a especifiçidade pela
qual a escritura
aparece, no interesse da vista, como um
caminho indireto (Umwcg) para alcançar pc:Ja audibilidade as repre_
sentações; o que faz semethantemente à escritura hieroglífica, de
modo que DO uso dc:Ja .não temos necessidade de ter presente 11 consciencia, diante de nós, a mediação dos sons".

E sob esta condição que Hegel retoma, por conta pr6Ela pode
pria, o elogio leibniziano
ser praticada pelos surdos e pelos mudos, dizia Leibniz.
Hegel:

"Além de cOIIScrvar-sc _ pela pdtica que transforma a escritura
alfabética em hieróglifos _ a capacidade de abstraçáo adquirida com
aquele primeiro exercício, a leitura hierogIlfiea é para si mesma uma
leitura surda e uma escritura muda (c;maubc! U!CIf und cin stummcs
Schrcibcn)' o audfvel ou temporal, e o
ou espacial. têm. de
fato, cada um seu próprio fundamento e de igual validade um que
? outro; mas, na escritura alfabética, há somente um fundamento,
tsto é•• exata relação pela quat a Jlngua visívc:J se refere à língua
S?nora só como signo; a inte1igeneia se exterioriza imediata e incondi·
clOnalmente no falar".

.,,'' dH1O,

o que trai a escritura mesma, no seu momento não-tonético, é a vida, Ela ameaça de um único movimento o

'1&0.

1 o Termo tmpre,.do POf Hcpt e que corresponde ao _erbo
que
eu Wab! prop6s uadlllir em frand. como "I\I..-primn':, l'Ieo!oalsmo ucmplar
COnta do "'\I d\lplo "'ilUdo: IUprlmir
1et>lnclo-o ....a múlm.
(N. doJ T.)
....... ip.
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sopro, o esplrito, a história como relação a si do espírito.
Ela t o seu fim, a sua finidade, a sua paralisia. Cortando o
sopro, esterilizando ou imobilizando a criação espiritual na
repetição da letra, no comentário ou na
confinada
num meio estreito, reservada a uma minoria, ela é o princípio de maMe e de diferença no devir do ser. Ela está para
a fala como a China está para a Europa:
"'Só ao cariler
di c:ullura espiritual chinesa é ade.
quada • e$Critura hiero,lIficlj e. além disso, este modo de escritura
56 pode ser pr6prio daquela minoria de um povo que tem I posse
exclusiva di cultura espiritual." ... "Uma linguagtm de escritura

b;eroalífica reclamaria um. filosofia lio cxt,élica como é, em atrai,
• cultura dos chineses."

Se o momento não-fom!tico ameaça a história e a vida
do espírito como presença a si no sopro, é porque ameaça a
substancialidade, este outro nome metafísico da presença, da
ousla. Inicialmente sob a forma do substantivo. A escritura
não-fonética quebra o nome. Ela descreve relações e não
denominações. O nome e a palavra, estas unidades do sopro
e do conceito, apagam-se na escritura pura. A este respeito,
Leibniz é tão inquietante quanto o chinês na Europa:

M

•

"Esta eircunstlncia da nolaçAo analítica das representações na
escritura hierollífica. que levou Leibniz ao engano de ronsidcri-Ia
como mais vantajosa que a escritura a!faMticI, é, ao rontrúio, o
que contradiz a exidncia fundamental da linguagem em ft'Cral. o D0me." ..... toda diferença (Abwâchung) na an'lise produziria uma
formaçAo diversa do nome escrilo

O horizonte do saber absoluto é o apagamento da escritura no logos. a reassunção do rastro na parúsia, a reapropriação da diferença, a consumação do que denominamos,
em outro lugar lJ, a metafislca do próprio.
E contudo, tudo o que Hegel pensou neste horizonte,
isto é, tudo menos a escatologia, pode ser relido como meditação da escritutã. Hegel é tambim o pensador da diferença
irredutivel. Reabilitou o pensamento como memória produtora de signos. E reintroduziu, como tentaremos mostrar
em outro lugar, a Necessidade essencial do rastro escrito num
discurso filosófico - isto é, socrático - que sempre acreditara poder dispensá-lo: último filósofo do livro e primeiro
pensador da escritura.
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o conceito de escritura deveria cdinir o campo de uma
ciência. Mas, pode ele ser estabelecido pelos cientistas, fora
de todas pré-determinaçôes
que
mos de situar tão secamente? O que Significará uma ClenCla
da escritura uma vez estabelecida:
19 que a própria idéia de ciência nasceu numa certa
época da escritura;
29 que foi pensada e formulada, enquanto
i::!éia,
projeto, numa linguagem que implica. um ,certo tipo de relações determinadas - estrutural e UJo!oglcamente - entre
fala e escritura;
39 que, nessa medida, ela, pnmel,ramente, ."gou-se ao
conceito e à aventura da escritura fonétIca, valonzada como
o lelos de toda escritura, enquanto o que sempre foi o modelo exemplar da cientificidade - a matemática - jamais
cessou de afastar-se de tal aventura;
49 que a idéia mais rigorosa de uma ciência gtral da
nasceu, por razões não fortuitas, numa certa época
da história do mundo (que se evidencia por volta do século
XVIII) e num certo sistema determinado das relações entre
" rala "viva" e a inscrição;

