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Gramatologia

Até hoje /.../ o pensamento ocidental persistiu em acreditar num logos capaz de revelar a 
verdade imediata. A fala é privilegiada porque é corporificação do logos, a palavra que é, 
assim, presença. Escrever, ao contrário, é tardio, é uma queda da presença na ausência, o 
significado de um significado, inferior, pois duas vezes mediado. Essas afirmações são 
invertidas no Of Grammatology, que proclama o início de uma época "gramatológica" na qual a 
escrita seja privilegiada em lugar da fala. [p.178]

/.../ As primeiras experiências da infância, argumenta Freud, são como as marcas na folha, 
desaparecendo da mente consciente quando a criança cresce. Mas elas deixam traços nos 
estratos mais profundos da psique, como as marcas deixam traços na cera. Para Derrida, a 
escrita inclui não somente marcas na página mas esses traços profundos no interior da psique. 
Residindo num nível mais fundo do que as palavras podem alcançar, o traço de Derrida 
permanece inacessível à verbalização direta. Ele está "sempre já" presente, é a diferença 
elusiva* e inefável da qual todas as inscrições subseqüentes derivam. Neste sentido, escrever, 
como marca da diferença, não apenas precede à fala mas torna-se, de fato, um ser. [179]

A Diferança

/.../ Em contraste com a palavra, escrever opera não de acordo com a diferença saussureana 
mas com a diferança derridadiana, um neologismo que combina em francês o diferir e o adiar. 
A fórmula do "sempre já" implica que não há origem, de que a própria idéia de origem é uma 
ilusão. Diferança admite um antes e um depois - isto é, uma diferença constituinte - mas adia 
indefinidamente o momento em que essa separação ocorre. Não importa o quão longe formos 
para trás na busca da significação; jamais chegaremos à diferença originária que poderia agir 
como base para a cadeira de significações. [179]

Implodindo as significações

Em primeiro lugar, desestabiliza-se uma dualidade recebida (fala/escrita) com a inversão, pois 
reveba-se a existência de um terceiro (o traço) e com natureza indecidível, já que, por 
definição, cai fora do reino do discurso. A validade da dualidade fala/escrita é, por 
conseqüência, posta em questão mas não emerge nenhuma nova dialética para ocupar seu 
lugar, visto que a emergência de uma dialética iria depender de se decidir o que é o traço. No 
modo gramatológico, os conceitos originais não desaparecem totalmente mas são postos "sous 
rature" [sob apagamento]. Visto e não visto, ausente e já presente, funcionam como 
memorizadores do fato de que os velhos significados se foram e como memorizadores que 
captam outros em formação. Assim, Derrida não busca simplesmente substituir um grupo de 
prioridades por outro. Ao contrário, ele busca minar o próprio processo pelo qual o significado 
é constituído.[180]

Confissões de Rousseau

O suplemento (ou seu análogo) é, conforme Derrida, um tipo de dobra do texto, cuja 
indeterminação é revelada através da repetição. Nesta perspectiva, tal dobra é 
necessariamente presente, pois sempre tem de haver um sentido pelo qual o texto possa 
constituir as diferenças que o permitem a postulada significação. A dobra pode ser usada como 
um meio para criar a ilusão de origem. Uma vez no seu lugar, todas as diferenças 
subseqüentes são vistas como derivações da diferença original marcada pela dobra. Quando o 
texto é "desdobrado" este estratagema é relevado e as trocas regulares entre a origem 
alegada e as diferenças subseqüentes, que permitem o texto operar, irão aparecer. [182]

/.../ É exatamente esses "desdobramento" que realiza a iteração. /.../ Este procedimento 
iterativo produz os indecidíveis que desestabilizam radicalmente os significados. "É certamente 
uma produção", escreve Derrida, "pois eu não apenas repito o que Rousseau pensava [do 
suplemento]. O conceito de suplemento é uma espécie de ponto cego no texto de Rousseau. 
[182]

[A produção de indecidíveis] está contida nas transformações da linguagem [que o texto] 



designa na troca regulada entre Rousseau e a história. Asbemos que essas trocas ocorreram 
por meio da linguagem e do texto. A meta da iteração é assim tornar visível a falta de 
fundo/base para a diferença original alegada, tornando todas as distinções sunseqüentes 
indeterminadas. [182]

*incaptável, inapreensível, fugidia.


