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O conceito de signo (significante/significado) porta, em si mesmo, a necessidade de privilegiar 
a substância fônica e de erigir a lingüística como "padrão" (patrão) da semiologia. A phoné é, 
de fato, a substância significante que se dá à consciência (se donne à) como a mais 
intimamente unida à idéia do conceito de significado. A voz é, deste ponto de vista, a própria 
consciência. Quando eu falo, eu não somente tenho consciência de estar presente nisto que eu 
penso mas também de guardar, o mais perto do meu pensamento ou do "conceito", um 
significante que não aparece sem mais [ne tombe pas dans le monde], que eu ouço ao mesmo 
tempo que eu emito, que parece depender de minha pura e livre espontaneidade, [de] não 
exigir o uso de nenhum instrumento, de nenhum acessório, de nenhuma força tomada no 
mundo. Não apenas o significante e o significado parecem se unir, mas, nesta confusão, o 
significante parece se apagar ou tornar-se transparente para que o conceito se apresente por 
si mesmo, como sendo aquilo que é, não remetendo a nada outro senão à sua presença. A 
exterioridade do significante parece reduzida. Naturalmente, esta experiência é uma ilusão 
mas uma ilusão sobre a necessidade a partir da qual se organiza toda uma estrutura ou toda 
uma época; sobre o fundo desta época constituiu-se uma semiologia cujos conceitos e 
pressupostos fundamentais são precisamente assinalados de Platão a Husserl, passando por 
Aristóteles, Rousseau, Hegel, etc./..../ A redução da escritura - como redução da exterioridade 
do significante - faz par com o fonologismo e o logocentrismo. Sabe-se como Saussure, 
segundo uma operação tradicional, que foi também a de Platão, Aristóteles, Rousseau, Hegel, 
Husserl, etc. exclui a escritura do campo da lingüística - da língua e da palavra - como um 
fenômeno de representação exterior, a um só tempo inútil e perigoso./.../ Naturalmente, esta 
concepção representativista da escritura ("Linguagem e escritura são dois sistemas de signos 
distintos; a única razão de ser do segundo é de representar o primeiro", Saussure, p. 45) está 
ligada à prática fonético-alfabética, à qual Saussure reconhece "limitar" seu estudo (p.48). A 
escritura alfabética parece de fato representar a palavra e, ao mesmo tempo, se apagar diante 
dela. De fato, poder-se-ia mostrar, como tentei fazê-lo, que não há escritura puramente 
fonética e que o fonologismo é menos a conseqüência da prática do alfabeto numa cultura que 
de uma certa representação, de uma certa experiência ética ou axiológica desta prática. A 
escritura deveria se apagar diante da plenitude de uma palavra viva, perfeitamente 
representada na transparência de sua notação, imediatamente presente ao sujeito que a fala e 
àquele que recebe o sentido disso, o conteúdo, o valor.

Ora, se se deixa de limitá-la ao modelo da escritura fonética, que só privilegiamos por 
etnocentrismo, e se extraímos as conseqüências do fato de que não há escritura puramente 
fonética (em razão do espaçamento necessário dos signos, da pontuação, dos intervalos, das 
diferenças indispensáveis ao funcionamento dos grafemas, etc.) toda a lógica fonologista e 
logocentrista torna-se problemática. Seu campo de legitimidade fica estreito e superficial. Esta 
des-limitação é entretanto indispensável se se quiser considerar, com toda coerência, o 
princípio da diferença, tal qual o próprio Saussure o lembra. Este princípio nos fala não apenas 
para não privilegiar uma substância - aqui, a substância fônica, dita temporal - excluindo outra 
- por exemplo, a substância gráfica, dita espacial - mas mesmo para considerar todo o 
processo de significação como um jogo formal de diferenças. Isto é, de rastros.

Sobre Derrida

A escrita não é um paliativo, um expediente, nem mesmo um suplemento ou acidente em 
relação à palavra viva. Ao contrário, o par palavra/escrita enraiza-se no fenômeno original e 
enigmático, a "diferança" ou o "traço", concebidos como produção, um jogo só perceptível 
pelas diferenças precisamente que ele engendra. Há, na linguagem, uma "alteridade" 
constitutiva - uma ausência, um atraso, um estranhismo - que tornam impossível qualquer 
apropriação do pensamento por ele mesmo. [Clément e outros. Philosophie de A à Z, p. 79)

A "gramatologia" não se opõe a reabilitar a escrita no sentido corrente, de simples transcrição 
de palavras, mas de redefini-la como rastro, distância imperceptível que separa (desconecta) a 
presença. Esta escrita, que engloba todo o campo da linguagem, isto é, também a palavra, 
define-se ainda como arquiescrita ou arqui-rastro, sempre dissimulada pelo fantasma de uma 



palavra que sonha capturar seu duplo e trabalha para reduzir sua diferença constitutiva. Ora, o 
próprio Saussure mostrou que falar é articular as unidades sonoras e significantes entre si, 
fazendo atuar suas diferenças. Isto implica que jamais se pode dizer ou significar de uma vez 
só, mas que todo enunciado se espacializa e se temporaliza e que esta diferença de articulação 
- como os silêncios numa fala ou a pontuação na escrita - constitui a possibilidade mesma da 
linguagem. Nada se diz que não divida a presença. Donde o "conceito" derridadiano de 
"diferança", que fala da mortificação da origem plena, a morte na vida. (Dictionnaire des 
Philosophes, Paris, Albin Michel, 1998, p. 436)

A escrita é este rastro que violenta a palavra arrancando-a da presença do sujeito...: a 
escritura não é a representação da palavra; é preciso acabar com o logocentrismo./.../ cada 
elemento significante se constitui a partir do rastro nele dos elementos do sistema ao qual ele 
pertence, rastro em que se libera também sua diferença em relação a eles. Pelo rastro da 
diferença marca-se o espaço que se abre ao "interior" do signo para que aí se leia a rede de 
relações diversamente "distanciadas" que o ligam, separando a língua em sua totalidade: é 
esta textura que Derrida chama de grama, a grama é diferança, porque ela vem aquém da 
presença e da ausência, da atividade e da passividade. Com o conceito de diferança, Derrida 
acredita ter eliminado toda a metafísica da presença e produzir o conceito rigoroso de 
estrutura, tornando possível aí a ausência de sentido, de sujeito produtor. (Auroux/Weil. 
Dictionnaire des Auteurs et des Thèmes de la Philosophie. Paris, Hachette, 1991, p. 87)


